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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Galina Gorodetskaja 

Bygglovsavdelningen 

galina.gorodetskaja@upplands-bro.se 

2021-04-08 BMN 21/0005 

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.2021.167, Remiss, anmälan om 
vattenverksamhet, anläggande av våtmark, 
Upplands-Bro kommun. L.st 10193-2021. Jädra 
3:1, JÄDRA 3:1, Jädra byväg 3 

Förslag till beslut 

Länsstyrelsens beteckning: dnr 10193–2021 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna miljö-och

livsmedelsavdelningens förslag till yttrande daterat den 4 april 2021 till

Länsstyrelsen i Stockholm.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning 

En remiss avseende anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 

miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 3 mars 2021. Yttrande ska lämnas 

till Länsstyrelsen senast den 23 mars 2021, Bygg- och miljönämnden har 

beviljats anstånd med yttrandet till den 27 april 2021. Remissen avser en 

anmälan om vattenverksamheter gällande anläggande av våtmark på 0,5 ha 

inom fastigheten Jädra 3:1.  

Den aktuella fastigheten ligger utanför ett detaljplanelagt område. Platsen för 

våtmarken är idag konventionellt brukad åkermark uppe på postglacial lera. 

Våtmarken kommer att anläggs på en brukad åkermark, nedströms en naturlig 

bäck, Grodbäcken, som kommer från högre belägen betes- och skogsmark. 

Syfte med anläggning av våtmarken är att förbättra biologisk mångfald i 

området. Från och med 2021 ställs åkermarken kring våtmarken om till 

ekologisk odling.  

Miljö- och livsmedelsavdelning har tagit del av handlingarna i rubricerat 

ärende och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från 

Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Miljöbalken. 

Miljö- och livsmedelsavdelning bedömer att nyanläggande av våtmarker bidrar 

till bättre vattenkvalitet samt till att bevara och stärka den biologiska 

mångfalden i landskapet.  
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Den planerade vattenverksamheten inte bör innebära någon miljöpåverkan av 

betydelse under förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i 

anmälningshandlingarna och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena.  

Anläggningen anses inte hota några biologiska värden i närområdet.  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 4 april 2021. 

 Remiss, anmälan om vattenverksamhet, anläggande av våtmark, 

Upplands-Bro kommun, inkom den 3 mars 2021. 

 Underlag till miljöinvestering våtmark – biologisk mångfald   

 Beskrivning 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 

Ärendet 

Den 3 mars 2021 inkom till Bygg- och miljönämnden remiss från 

Länsstyrelsen i Stockholms län gällande anmälan om vattenverksamhet inom 

fastigheten Jädra 3:1 i Upplands-Bro kommun. Yttrande ska lämnas till 

Länsstyrelsen senast den 25 mars 2021, Bygg- och miljönämnden har beviljats 

anstånd med yttrandet till den 27 april 2021.  

Remissen avser en anmälan om vattenverksamheter gällande anläggande av 

våtmark på 0,5 ha inom fastigheten Jädra 3:1.  

Den aktuella fastigheten ligger utanför ett detaljplanelagt område. Platsen för 

våtmarken är idag konventionellt brukad åkermark uppe på postglacial lera. 

Våtmarken kommer att anläggs på en brukad åkermark, nedströms en naturlig 

bäck, Grodbäcken, som kommer från högre belägen betes- och skogsmark. 

Våtmarken bedöms ha en positiv inverkan på nedströms åkerdike. 

Bevekelsegrund med anläggning av våtmarken är att förbättra biologisk 

mångfald i området. Från och med 2021 ställs åkermarken kring våtmarken om 

till ekologisk odling.  

Miljö- och livsmedelsavdelningens kommentarer 

Miljö- och livsmedelsavdelning har tagit del av handlingarna i rubricerat 

ärende beträffande anläggande av våtmark på 0,5 ha. Att anlägga en våtmark 

som är mindre än 5 ha är endast anmälningspliktig enligt MB 11 kap 9a § samt 

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera 19 §. 

Miljö- och livsmedelsavdelning bedömer att anmäld vattenverksamhet kan 

genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med hänsyn till att 

verksamheten inte får orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, 

miljön eller andra intressen oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 

annan påverkan. De allmänna hänsynsreglerna och försiktighetsprincipen ska 

tillämpas. 
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Miljö- och livsmedelsavdelning anser att ansökan omfattar en 

vattenverksamhet som kan påverka miljön på olika sätt och lägger märke till att 

anmälan saknar information om bottenyta som verksamheten omfattar i 

vattendraget lika så bäckfåras hastighet vad gäller befintliga diken. 

Det framgår av beskrivningen att -”Det översta matjordslagret skrapas av och 

läggs på omkringliggande åkermark” - det fattas ytans utsträckning och 

matjordensmängd som ska skrapas. Även en kartläggande av max- och 

medelvattendjup finns inte med. 

Miljö- och livsmedelsavdelning ser positivt på att en del av inkommande kväve 

och fosfor kan tas bort och våtmarken fungerar som mer eller mindre bra 

anläggning för rening av näringsämnen som kan bidra till övergödning.  

Risken för störningar på levande organismer under deras känsliga 

föryngringsperiod samt sommarmånadernas intensiva friluftsliv ska minimeras. 

Grävning och andra störande arbeten i vattenområdet ska ske under så torra 

förhållanden som möjligt för att undvika risk för grumlingsspridning. 

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön 

bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och 

kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen anser att den planerade vattenverksamheten 

inte bör innebära någon miljöpåverkan av betydelse under förutsättning att 

verksamheten genomförs som redovisats i anmälningshandlingarna och 

nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena.   

  

Barnperspektiv 

För att nå Sveriges miljömålets krav för ”Ingen övergödning” behöver 

verksamheter i vattenmiljöer ske med hänsyn till naturvärden så att mark och 

vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Naturbaserade lösningar som att anlägga 

våtmarker bidrar till flera nationella miljömål och globala mål för hållbar 

utveckling. Våtmarkssatsningen bidrar till bevarande av biologisk mångfald 

och stärkt grön infrastruktur och kan bidra med många viktiga 

ekosystemtjänster för samhället, inte minst för att minska klimatpåverkan och 

främjar en hållbar utveckling för kommande generationer. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Galina Gorodetskaja 

 Miljöinspektör 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande 

2. Remiss, anmälan om vattenverksamhet, anläggande av våtmark, Upplands-

Bro kommun  

3. Underlag till miljöinvestering våtmark – biologisk mångfald  

4. Beskrivning 

5. Karta N 

6. Karta S 

7. Karta avrinningsområde 

 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se   
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NamnCecilia 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  

 

Miljöinspektör  

Miljöavdelningen 

08-581 692 25 

Galina.Gorodetskaja@upplands-bro.se  

2021-04-08 MIL.2021.167   

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 
 

 

Yttrande 

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den 22 april 2021 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av Länsstyrelsen i Stockholms län 

remisshandlingar och i tjänsteskrivelsen utvecklat följande synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att anmäld vattenverksamhet kan 

genomföras som redovisats i anmälningshandlingarna med hänsyn till att 

verksamheten inte får orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, 

miljön eller andra intressen oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller 

annan påverkan.  

Bygg- och miljönämnden anser att ansökan omfattar en vattenverksamhet som 

kan påverka miljön på olika sätt och lägger märke till att anmälan saknar 

information om bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget lika så 

bäckfåras hastighet vad gäller befintliga diken. 

Det framgår av beskrivningen att -”Det översta matjordslagret skrapas av och 

läggs på omkringliggande åker mark” - det fattas ytans utsträckning och 

matjordensmängd som ska skrapas. Även en kartläggande av max- och 

medelvattendjup finns inte med. 

Bygg- och miljönämnden ser positivt på att en del av inkommande kväve och 

fosfor kan tas bort och våtmarken fungerar som mer eller mindre bra 

anläggning för rening av näringsämnen som kan bidra till övergödning.  

Risken för störningar på levande organismer under deras känsliga 

föryngringsperiod samt sommarmånadernas intensiva friluftsliv ska minimeras. 

Grävning och andra störande arbeten i vattenområdet ska ske under så torra 

förhållanden som möjligt för att undvika risk för grumlingsspridning. 

Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön 

bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och 

kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas. 

Bygg- och miljönämnden anser att den planerade vattenverksamheten inte bör 

innebära någon miljöpåverkan av betydelse under förutsättning att 

verksamheten genomförs som redovisats i anmälningshandlingarna och 

nödvändiga skyddsåtgärder vidtas under arbetena.   

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Anmälan om vattenverksamhet

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut och texta 
tydligt. Underteckna, skanna in och skicka den till 
stockholm@lansstyrelsen.se eller till postadressen 
till höger. 
Anmälan enligt 11 kapitlet 9a § miljöbalken och 
förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter m.m.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för mark- och vattenskydd 
Box 22067, 104 22 Stockholm

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Annan fakturaadress, 
ange på sidan 4

Sökande
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Fastigheter
Fastighet/-er där vattenverksamheten ska utföras

Ortnamn, bynamn eller socken Kommun

Fastighetsägare (Om annan än sökande)
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Berörda fastighetsägare har informerats om åtgärden och deras yttranden bifogas på separat bilaga (se bilagan)

Ombud (Om ombud används ska fullmakt bifogas)
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Övriga uppgifter

Anmälan till kommunen har gjorts för

Upplägg av muddermassor Bygglov (när detta krävs) Strandskyddsdispens

Typ av verksamhet eller åtgärd

Grävning, schaktning eller muddring Schaktdjup Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Anläggning (t.ex. brygga eller pir) Typ av anläggning Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Fyllning eller pålning (t.ex. pålad brygga) Typ av åtgärd Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Typ av verksamhet eller åtgärd fortsätter på nästa sida 

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Torbjörn Öckerman & Linda Fidjeland, Jädra Gård

Jädra byväg 2 197 93 Bro

0707-181838 jadragard@hotmail.com

Jädra 3:1

Håbo-Tibble kyrkby Upplands-Bro kommun
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Bro
Medelvattenföring i vattendraget  
(m3/sekund) Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Trumma
Medelvattenföring i vattendraget  
(m3/sekund) Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Omgrävning av ett vattendrag (gäller ej 
där åtgärden är att hänföra till 
markavvattning)

Medelvattenföring i vattendraget (m3/
sekund) Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Nedläggning av ledningar, rör, annan 
kabel Schaktdjup (m) Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Utrivning av vattenanläggning Typ av anläggning Yta (m2) Volym (m3) Bredd/djup/längd (m)

Bortledande av ytvatten (vattenuttag)
Vattenmängd  
(m3/dygn)

Vattenmängd  
(m3/år) Tidpunkt fr.o.m. Tidpunkt t.o.m.

Anläggande av våtmarker och dammar
Yta 
(hektar)

Beskrivning av planerad verksamhet eller åtgärd 
Till exempel: Syfte med åtgärden, tekniker och metorder, vilka massor används alternativt vart massorna tar vägen, pålad eller fast brygga 
etc. Observera att tekniskt underlag i form av ritningar och markeringar på karta behöver bifogas anmälan.

Berört vattenområde
Vattendrag Sjö Havsområde / vik

Beskrivning av och påverkan på miljön
Beskrivning av förhållandena på platsen: (Typ av botten, naturtyp, flora och fauna mm. Bifoga gärna bilder.)

Vilken påverkan bedöms planerad åtgärd eller verksamhet att ha på vattenområdet/naturmiljön/kulturmiljö/friluftsliv?
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0,50

Syfte: att anlägga en våtmark för förbättrad biologisk mångfald i området. Våtmarken anläggs på övre delen av 
en brukad åkermark, precis nedströms en naturlig bäck, Grodbäcken, vars tillrinning kommer från högre belägen 
betes- och skogsmark. Grodbäcken kommer att förstärkas med ett par mindre hålldammar för groddjur. 
 
Teknik och metod: En entreprenör kommer anlitas med vana av att anlägga våtmarker. Tack vare ett fördelaktigt 
fall på området för våtmarken kommer den helt anläggas genom dämning. Det översta matjordslagret skrapas av 
och läggs på omkringliggande åker mark. Därefter schaktas ca 2300 m3 av underliggande lera och används 
vallbygget. Inlopp sker från befintlig bäck som rinner in i våtmarken från Grodbäcken. Utlopp sker genom brunn 
med 90 graders stigarrör som reglerar nivån på våtmark med bräddutlopp (trumma genom dammvallen på högre 
nivå) för högflöden. En "ö" med schaktmassor anläggs mellan in- och utlopp för att förbättra hydrauliken. 

Mälaren-Skarven

Platsen för våtmarken är idag konventionellt brukad åkermark uppe på postglacial lera. Grodbäcken i hagmarken 
(som betas av får och häst) är något meandrande med mindre fall men har tydliga tecken av tidigare odling. 
Övriga diken är typisk raka åkerdiken utan limniska värden. I sydost återfinns en produktionsskog på sandig 
morän. Större fauna som rör sig i området inkluderar bland andra älg, rådjur, räv och hare. Från och med 2021 
ställs åkermarken kring våtmarken om till ekologisk odling med växelbruk varvat med alléodling av perenner 
och ekologiska kantzoner mot åkerdiket i norr. Våtmarkens stränder och vall besås med pollinerande växter.

Vattenområdet: Våtmarken bedöms ha en positiv inverkan på nedströms åkerdike. Med försiktigt antagna 
reningsschabloner (25 % N, 40 % P) antas ca 19 kg kväve och 1,8 kg fosfor avskiljas årligen. Högflöden 
kommer fördröjas och buffras. Därigenom minskar risken för erosion, igenväxt och även behov av underhåll. 
Naturmiljö: en positiv påverkan genom en förstärkt artrikedom, en ny miljötyp i området och ökad biologisk 
mångfald. Kulturmiljö: det finns fornlämningar på fastigheten men våtmarken bedöms inte påverka dessa. 
Friluftsliv: inget friluftsliv idag, platsen är icke-publik. Mindre lokala besök till våtmarken ske i framtiden.
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Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? (Tidpunkt för åtgärden, skyddslänsar, undvika grumling/erosion, åtgärderna utföres vid lågvattenflöde, 
utanför häckningssäsong, utanför fiskars lektid etc)

Föroreningar
Är det risk att området/sedimenten är förorenade? (Ex i närheten av tidigare industri/pågående 
verksamhet/dagvattenutsläpp.)

Ja Nej

Har sedimentprover tagits? (Om Ja, bifoga analysresultat) Ja Nej

Grannfastigheter som kan beröras av åtgärden 
Vid flera fastigheter fortsätt på separat papper
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer

Telefon (även riktnummer/prefix) E-postadress

Adress (gata eller box) Postnummer Ortnamn

Övriga berörda 
Vid behov fortsätt på separat papper

Fiskerättsägare
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Servitutsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Arrendatorer
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Dikningsföretag och/eller sjösänkningsföretag
Namn, adress, telefonnummer, epostadress

Nyttjanderättsinnehavare har informerats om åtgärden och deras yttranden bifogas på separat bilaga (se bilagan)
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Groddjur leker vanligen under april-maj. Våtmarken planeras därför anläggas under sommaren eller tidig höst 
beroende under torrväder och låg vattenföring, för att också undvika grumling. Anläggande ska helst inte ske 
under senhöst för att undvika för blöta och leriga förhållanden.  
För att undvika erosion och grumling kommer vallen byggas upp först innan tillflödet täpps till och leds om in i 
våtmarken.

Yttrande från alla grannar som kan beröras bifogas separat.

Kyrkbyn-Bälby dikningsföretag (original ID C_1_0179) - ej aktivt. Yttrande bifogas.
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Bilagor
Bilagor som ska bifogas anmälan

Översiktskarta som tydligt visar vilket område som berörs

Detaljerad karta i ändamålsenlig skala 

Foton från platsen

Ritning över åtgärden (ange skala på ritningen)

Övriga bilagor
Yttrande från berörda nyttjanderättsinnehavare (fiskerättsägare, servitutsinnehavare, arrendatorer etc.)

Yttrande från enskilt berörda (grannar, dikningsföretag, organisationer etc.)

Övriga bilagor:

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande

Annan fakturaadress

Postnummer Ortnamn

Adress (gata eller box)Namn/företag

Information
Den anmälda vattenverksamheten får inte påbörjas 
förrän du mottagit Länsstyrelsens beslut i ärendet. 
Avgiften för Länsstyrelsens prövning av en 
anmälningspliktig vattenverksamhet är 1 660 kronor.  
Anmälan ska skickas in med post eller skannas in och 
skickas med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. 
Mer information om vattenverksamheter och anmälan 
av dessa finns på: www.lansstyrelsen.se/stockholm/
vattenverksamhet.
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20210212 Torbjörn Öckerman & Linda Fidjeland
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Bilaga till anmälan om vattenverksamhet

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttranden från berörda grannfastigheter/nyttjanderättsinnehavare
Denna del av blanketten kopieras i lämpligt antal och lämnas till dem som är berörda av åtgärden.  
Skicka med svaren som bilaga/-or när du skickar in anmälan till Länsstyrelsen.

Sökande
Sökandes för- och efternamn (fylls i av sökanden)

Fastighet
Fastighet där verksamheten ska bedrivas (fylls i av sökanden)

Jag/vi har tagit del av skiss/ritningar över den planerade vattenverksamheten och vill lämna följande synpunkter

Underskrift av den/de som lämnat synpunkter
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Namnteckning Namnförtydligande
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Vattenytor
Grundare delare 0-0,5 m

Djupare delar 1-2 m

Befintliga diken

Markering dammvall

Slänt

Markavvattningsforetag: båtnadsområden

Bilaga: Ortofoto/detaljerad karta
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Våtmark
Grundare vatten 0-0,5 m

Djupare vatten 1-2 m

Flytande våtmark

"Hallandsbrunn"

Ö

Befintliga diken

Vallslänt

Vallslänt möter mark eller vatten

Rör/trumma

Flöde genom våtmark

Inmätta höjder i fält
Dikesbotten

Markyta

Rörbotten

Höjdkurvor 0,25 m ekvidistans

Bilaga: Ritning våtmark
Skala 1:600
RH 2000
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"Hallandsmunk" 1000 mm 
med stigarrör 200 mm 
för reglering av vattenytan

Flytande 
våtmark

Flytande 
våtmark

Groddamm 2 
Vattenyta på + 19,6 

Bräddavlopp 300 mm 
på +18,4 
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Jädra Prästgård, Håbo-Tibble
Postort Bro
Upplands-Bro kommun
Koordinater: 6607487, 650480
(SWEREF99 TM)

Bilaga: Översiktskarta
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Från:                                  "Biro Josephine"
Skickat:                             Wed, 24 Feb 2021 16:41:56 +0100
Till:                                     "'jadragard@hotmail.com'" <jadragard@hotmail.com>
Ämne:                               Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet

Hej,
Länsstyrelsen har tagit emot er anmälan om vattenverksamhet gällande anläggning av en våtmark vid 
fastigheten Jädra 3:1 i Upplands-Bro kommun. Jag är handläggare i ärendet och handläggning har 
påbörjats (Länsstyrelsens diarienummer är 535-10193-2021). De anmälda vattenverksamheterna får inte 
påbörjas förrän ni mottagit Länsstyrelsens skriftliga beslut i ärendet.
 
Jag kommer inom kort att skicka ut ärendet på remiss. Jag undrar dock om ni skulle kunna maila mig 
kontaktuppgifterna till Kyrkbyn Bälby dikningsföretag, och om Marcus Helmsäter är 
ordförande/representant för dikningsföretaget?
Undrar också om ni har sökt några bidrag för åtgärderna, så som LOVA eller LONA-bidrag?
 
Vänligen återkom till mig så snart ni kan, men senast 10 mars 2021.
 
Vänliga hälsningar
Josephine Biro
Miljöhandläggare
Enheten för mark- och vattenskydd 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66 
Tel: 010-223 16 52

www.lansstyrelsen.se/stockholm   
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Från:                                  "Linda Fidjeland" <jadragard@hotmail.com>
Skickat:                             Thu, 25 Feb 2021 10:57:47 +0100
Till:                                     "Biro Josephine" <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Sv: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet

Ärendenr 535-10193-2021 
Fastighet Jädra 3:1
Hej
Tack för ditt mail och kul att processen är igång 🙂
Marcus Helmsäter är kontaktperson för dikningsföretaget. 
mailadress: marcus@onsta.se
mobil: 0708 434583
Vi kommer att söka stöd för miljöinvestering inom Landsbygdsprogrammet, men inte LOVA eller 
LONA.
Hälsningar
Linda Fidjeland
Från: Biro Josephine <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 24 februari 2021 15:41
Till: jadragard@hotmail.com <jadragard@hotmail.com>
Ämne: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet 
 
Hej,
Länsstyrelsen har tagit emot er anmälan om vattenverksamhet gällande anläggning av en våtmark vid 
fastigheten Jädra 3:1 i Upplands-Bro kommun. Jag är handläggare i ärendet och handläggning har 
påbörjats (Länsstyrelsens diarienummer är 535-10193-2021). De anmälda vattenverksamheterna får inte 
påbörjas förrän ni mottagit Länsstyrelsens skriftliga beslut i ärendet.
 
Jag kommer inom kort att skicka ut ärendet på remiss. Jag undrar dock om ni skulle kunna maila mig 
kontaktuppgifterna till Kyrkbyn Bälby dikningsföretag, och om Marcus Helmsäter är 
ordförande/representant för dikningsföretaget?
Undrar också om ni har sökt några bidrag för åtgärderna, så som LOVA eller LONA-bidrag?
 
Vänligen återkom till mig så snart ni kan, men senast 10 mars 2021.
 
Vänliga hälsningar
Josephine Biro
Miljöhandläggare
Enheten för mark- och vattenskydd 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66 
Tel: 010-223 16 52

www.lansstyrelsen.se/stockholm   
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Från:                                  "Linda Fidjeland" <jadragard@hotmail.com>
Skickat:                             Thu, 25 Feb 2021 20:33:05 +0100
Till:                                     "Biro Josephine" <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Sv: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet

OK, tack
Kom på att du kanske behöver postadress till Marcus Helmsäter (dikningsföretaget)
Tibble-Önstavägen 6
197 93 Bro
Mvh Linda
Från: Biro Josephine <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 25 februari 2021 14:57
Till: Linda Fidjeland <jadragard@hotmail.com>
Ämne: Sv: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet 
 
Hej,
Ja vi skickar till kommunen, så deras synpunkter kommer in till oss. Ni behöver inte kontakta dem i detta 
skede.
 
Vänliga hälsningar
 
Josephine Biro
Miljöhandläggare
Enheten för mark- och vattenskydd 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66 
Tel: 010-223 16 52

www.lansstyrelsen.se/stockholm   

 
 
 

Från: Linda Fidjeland <jadragard@hotmail.com> 
Skickat: den 25 februari 2021 15:09
Till: Biro Josephine <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet
 
Hej
 
Ok, tack. Vad jag förstår så skickar ni till kommunen på remiss? Så jag behöver inte kontakta 
dem?
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Mvh Linda
 

Från: Biro Josephine <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 25 februari 2021 13:52
Till: Linda Fidjeland <jadragard@hotmail.com>
Ämne: Sv: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet
 
Hej Linda,
Tack för kompletteringarna, då vet jag. Jag återkommer till dig om det dyker upp några frågor efter 
remissrundan (tar ca 3-4 veckor i normalfallet).
 
Vänliga hälsningar
 
Josephine Biro
Miljöhandläggare
Enheten för mark- och vattenskydd 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66 
Tel: 010-223 16 52

www.lansstyrelsen.se/stockholm   

 
 
 

Från: Linda Fidjeland <jadragard@hotmail.com> 
Skickat: den 25 februari 2021 10:58
Till: Biro Josephine <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet
 
Ärendenr 535-10193-2021
Fastighet Jädra 3:1
 
Hej
 
Tack för ditt mail och kul att processen är igång 🙂
 
Marcus Helmsäter är kontaktperson för dikningsföretaget. 
mailadress: marcus@onsta.se
mobil: 0708 434583
 
Vi kommer att söka stöd för miljöinvestering inom Landsbygdsprogrammet, men inte LOVA eller 
LONA.
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Hälsningar
Linda Fidjeland
 
 

Från: Biro Josephine <josephine.biro@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 24 februari 2021 15:41
Till: jadragard@hotmail.com <jadragard@hotmail.com>
Ämne: Bekräftelse mottagen anmälan om vattenverksamhet
 
Hej,
Länsstyrelsen har tagit emot er anmälan om vattenverksamhet gällande anläggning av en våtmark vid 
fastigheten Jädra 3:1 i Upplands-Bro kommun. Jag är handläggare i ärendet och handläggning har 
påbörjats (Länsstyrelsens diarienummer är 535-10193-2021). De anmälda vattenverksamheterna får inte 
påbörjas förrän ni mottagit Länsstyrelsens skriftliga beslut i ärendet.
 
Jag kommer inom kort att skicka ut ärendet på remiss. Jag undrar dock om ni skulle kunna maila mig 
kontaktuppgifterna till Kyrkbyn Bälby dikningsföretag, och om Marcus Helmsäter är 
ordförande/representant för dikningsföretaget?
Undrar också om ni har sökt några bidrag för åtgärderna, så som LOVA eller LONA-bidrag?
 
Vänligen återkom till mig så snart ni kan, men senast 10 mars 2021.
 
Vänliga hälsningar
Josephine Biro
Miljöhandläggare
Enheten för mark- och vattenskydd 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66 
Tel: 010-223 16 52

www.lansstyrelsen.se/stockholm   
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1 Bakgrund 
Från och med 2021 tar markägarna över brukandet av jordbruksmarken som tillhör fastigheten 

Jädra 3:1. Åkermarken har tidigare varit utarrenderad. I och med övertagandet av marken 

kommer den ställas om till ekologisk och mer klimatsmart odling. Bland annat kommer 

funktionella kantzoner etableras längs dikeskanter av åkrar och agroforestry tillämpas med 

buskar och/eller träd planterade i rader mellan traditionella annuella åkergrödor. 

I samband med denna omställning önskar även fastighetsägarna anlägga en våtmark för öka 

biologisk mångfald i odlingslandskapet. Tidigt fanns idén att anlägga den nedströms en mindre 

bäck där grodor leker under våren, som rinner genom en betesmark ut till åkrarna omkring. 

1.1 Grundfakta 
Sökande Linda Fidjeland och Torbjörn Öckerman, Jädra Prästgård 

Momsredovisningsskyldiga Ja 

Typ av våtmark Biologisk mångfald, anläggande av ny våtmark 

Yta 0,5 hektar vattenyta 

Typ av mark, jordart Befintlig åkermark, postglacial lera 

Avrinningsområde och recipient Mälaren-Skarven 

Inom nitratkänsligt område Ja 

Natur- eller kulturskydd Ingen skyddad natur eller fornlämningar berörs. 

Fornlämningar finns i området men ligger på höjderna i 

betesmarken intill. 

1.2 Områdesbeskrivning 
Platsen för våtmarken är idag konventionellt brukad åkermark. Uppströms åkern finns mark 

betad av häst, kor och får, med tecken av tidigare åkertegar kring den så kallade Grodbäcken, en 

något meandrande bäck med mindre fall. Övriga diken kring åkern är typisk raka åkerdiken utan 

limniska värden. I sydost återfinns en produktionsskog på sandig morän. Se Figur 1. 

 

Figur 1. Större bild finns som Bilaga 2. 
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2 Utformning och dimensionering av våtmark 
Tack var ett fördelaktigt fall (cirka 2 meter från inlopp till utlopp) på området för våtmarken 

kommer den helt anläggas genom dämning. Det översta matjordslagret skrapas av och läggs på 

omkringliggande åkermark. Täckdikningen på åkern rivs upp med några meters marginal, innan 

den pluggas igen (för att inte skapa läckage från våtmarkens botten). 

Därefter schaktas cirka 2 300 m3 av underliggande lera och används till vallbygget. Det är 

viktigt att få en genomgående tät lerkärna i vallen för att undvika läckage. Vallens lerkärna bör 

även möta befintlig lera i marken (den som ligger under matjorden). Våtmarken invallas i en 

båge från ytterkanterna, där den möter betesmarken i väst och skogsmarken i öst. Schaktmassor 

tas från nedre delarna av våtmarken för att minimera transport och skapa en djupdel med 

permanent vatten. 

Dammvallen blir som mest drygt 2 meter hög i de lägsta punkterna, och sedan allt lägre ut mot 

kanterna. Både fram- och bakslänt anläggs relativt flackt. Mot vattenytan bör vallen falla cirka 

1:4–1:5 för att få fördelaktiga förhållanden för växtetablering. Bakslänten kan anläggas med fall 

på 1:5–1:6 för att smälta in väl i landskapet. Se Figur 2 

 

Figur 2. Större bild finns som Bilaga 3. 
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2.1 Tillrinningsområde och flöde 
Tillrinningsområde är cirka 13,3 hektar stort och består mestadels av skog (7,9 ha) och bete 

(3.1 ha) med mindre områden av ”övrig öppen mark” (1,9 ha) och tomtmark (0,4 ha). 

Våtmarken anläggs i en något torrare del av Uppland med ”bara” 161 mm årlig avrinning. Detta 

motsvarar ett årsmedelflöde till våtmarken på drygt 21 000 m3/år eller 0,7 l/s. Våtmarken 

beräknas rymma cirka 5 500 m3 vid normalvattenstånd. En teoretisk omsättningstid för vattnet 

blir då relativt lång, 3 månader. 

För att förbättra hydrauliken i våtmarken och minska risken för döda/stillastående zoner, 

anläggs en mindre ”ö” med schaktmassor mellan in- och utlopp. 

Omsättningstiden innebär troligen också att de grundare sumpzons-delarna mot betesmarken 

kommer torka ut något under torrare sommarperioder. Detta underlättar för årlig puts/slåtter. 

2.2 Inlopp och utlopp 
Inlopp sker från befintlig bäck som rinner in i våtmarken från Grodbäcken. 

Utloppet anläggs som en så kallad ”Hallandsmunk” (Figur 3). En betongbrunn på cirka 800 mm 

sätts i nedre delen av våtmarken. Ett antal mindre hål (minskar risk för igensättning) i sidan av 

brunnen görs där vatten kan strömma in. Vatten når även brunnen genom den kringliggande 

makadamfyllningen. På normalvattennivån för våtmarken på +18,25 sätts ett vertikalt stigarrör 

med 90 graders böj som ansluter till en utloppsledning genom vallen. Rörstumpar av olika längd 

kan kopplas på böjen och på så sätt reglerna vattennivån om det behövs. Om våtmarken behöver 

tömmas tas helt enkelt hela stigarröret bort då utloppsledningen läggs i nivå med våtmarkens 

botten. 

Figur 3. Skiss av så kallad ”Hallandsmunk”. 
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I öst anläggs även ett bräddrör på 300 mm cirka 2–3 decimeter ovanför normalvattenytan som 

skydd mot högflöden. Bräddröret mynnar i ett grävt dike som avskärmar åkern från 

omkringliggande skogsmark. 

2.3 Groddammar 
För att förstärka vattenbiotoperna i betesmarken kommer även mindre hålldammar för grodor 

att anläggas i inloppsdiket uppe i betesmarken. Genom att plugga diket med en vall på 50–60 

cm i de flackare partierna av diket kommer grunda vattenspeglar att skapas under vår och 

försommar. I vallen skapas ett mindre erosionsförstärkt överfall. Se Figur 4. 

Figur 4. Större bild finns i Bilaga 3. 

2.4 Växtlighet 
De torrare delarna av vallen, det vill säga vallkrön och bakslänt, besås med en erosionstålig 

gräsblandning, exempelvis en sort som kallas ”Vägsläntsblandning”. 

I resterande delar kring våtmarken önskas få en mångfald av växter som även ska gynna vildbin, 

fjärilar och andra pollinerare. Framslänten av vallen och de fuktigare partierna i strandkanten 

(fuktzonen) mellan våtmarken och betesmarken besås med en fuktängsblandning, som bland 

annat kan innehålla kummin, cikoria, fackelblomster, kabbleka, älgört, humleblomster, 

johannesört, smörblomma, ängsskära, smörboll m.fl. 

I de nedre partierna av fuktängen planteras även pluggplantor av lämpliga våtmarksväxter in. 

De sätts i partier och grupper för att förhoppningsvis kunna sprida sig med tid. Pluggplantorna 

kan exempelvis vara svärdslilja, svalting, starr, fackelblomster, blåtåtel, skogssäv, strandklo, 

vattenmynta, igelknopp, vattenpilört, blomvass m.fl. 

Samma typ av etablering görs på våtmarkrön och de mindre vallarna för groddammarna. 
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2.5 Tillgänglighet och rekreation 
Även om våtmarken ligger på privat mark önskar fastighetsägarna att den besöks och 

uppmärksammas av allmänheten. Det finns inga planer eller budget för att förbättra 

tillgängligheten. Idag finns det möjlighet att ställa ett fåtal bilar längs en grusväg och sedan gå 

700 meter på en traktorväg till våtmarken. 

Fastighetsägarna kommer dock att kontakta kommunen för att se om de exempelvis vill sätta 

upp informationsskyltar och informera om våtmarken via deras kanaler. 

2.6 Miljönytta 
Huvudnyttan med våtmarken är givetvis en ökad biologisk mångfald i ett annars relativt sterilt 

område. Våtmarken kommer även kvarhålla vatten i landskapet, i ett område med stora problem 

med ytvattenbrist enligt Länsstyrelsernas våtmarksverktyg (https://våtmark.nu/). 

Som en mindre synergieffekt bör även våtmarken kunna avskilja mindre mängder näringsämnen 

inom ett nitratkänsligt område, även om det inte är dess huvudsyfte. Recipient är Mälaren-

Skarven som har måttlig ekologisk status på grund av miljögifter och övergödning (fosfor). Med 

försiktigt antagna reningsschabloner (25 % N, 40 % P) antas ca 19 kg kväve och 1,8 kg fosfor 

kunna avskiljas årligen. 

Detta ger även en positiv effekt på nedströms dike. Igenväxt och behöv av underhåll minskar 

med minskat näringstillförsel. Högflöden kommer fördröjas och buffras och därigenom minska 

risken för erosion i diket. 

3 Genomförande 

3.1 Budget 
Grävning och schaktning bör vara relativt okomplicerad då det är bra åkermark och lera att 

gräva i. Detta kommer vara den största budgetposten och priset bör ligga mellan 35 och 45 kr 

kubiken. Tillsammans med kostnad för brunn, rör och stigarrör hamnar troligen denna post på 

omkring 105 000 kr. 

Rådgivning och projektering uppgår till cirka strax under 10 000 kr och växtetablering bör kosta 

kring 15 000 kr. Total budget för projektet på 130 000 kr (Tabell 1). 

Tabell 1. Uppskattade kostnader för anläggandet av våtmarken. 

Kostnad Antal Enhet á pris Summa 
Projektering och rådgivning 
Rådgivning Sören Eriksson Naturvård AB 1,5 h 900 1 400 kr 
Projektering och stöd ansökning WRS AB 10 h 800 8 000 kr 
Entreprenör för anläggande 
Etablering 1 st 3 000 kr 3 000 kr 
Schaktning 2 400 m3 40 kr 96 000 kr 
Rör och kulvert 400 mm + betongbrunn + 90° skarv 1 st 6 600 kr 6 600 kr 
Växtetablering 
Fuktängsblandning 2,7 kg 1 300 kr 3 500 kr 
Örtpluggplantor 847 st 11 kr 9 300 kr 
Gräsblandning erosionstålig 30 kg 52 kr 1 600 kr 
Frakt 2 st 300 kr 600 kr 
Summa 130 000 kr 
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Budgeten överskrider maximalt belopp för miljöstöd (200 000 kr/ha). Möjligen går det att skala 

ner kostnaden för entreprenören något men detta behöver diskuteras vid ett platsbesök. 

Förhoppningen är att denna ansökan ska generera 90–100 % stöd. Resterande 10 % samt 

kostnad som överstiger stödnivå står fastighetsägarna för.  

3.2 Tidplan 
Dec 2020 Rådgivning utförd 

Feb 2021 Anmälan om vattenverksamhet inskickad 

Mars 2021 Ansökan om miljöinvestering (detta underlag) 

April 2021 Svar på anmälan om vattenverksamhet och ansökan om miljöinvestering 

Jul-aug 2021 Anläggande av våtmark; schaktning och anläggande av vall, rör, 

trummor, Hallandsmunk, hålldammar för grodor. Utförs efter att 

groddjuren har lekt i april-maj men innan det blir för blött på hösten för 

att undvika grumling. 

Sep-okt 2021 Växtetablering av gräs, fuktäng och pluggplantor. 

3.3 Skötsel 
Markägarna kommer att söka miljöersättning för skötsel. Vid sensommar/tidig höst kommer 

vallen och de grundare strandpartierna att slås eller putsas. Då det tillrinnande vattnet är 

förhållandevis rent kommer troligen de djupare partierna inte att växa igen. Hagen uppströms 

våtmarken kring Grodbäcken kommer fortsättas betas, troligen av får, kor och häst. 
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Ärende MIL2021.167 
 
Komplettering till anmälan om vattenverksamhet för fastighet Jädra 3:1 
 
 
Bottennivåer för diket där våtmarkerna anläggs: 
Groddamm 1: +23,00-23,25 m 
Groddamm 2: +19,25-19,50 m 
Våtmark: Bottennivån på befintlig dike går från +17,93 i söder vid våtmarkens början till 
+16,50 i norr 
 
Vi planerar att skrapa av matjordslagret i djupdelen och på marken där vallen ska anläggas 
och fördela den jorden på angränsande åker, där matjordslagret idag är något tunt. På den 
totala ytan av 5200 m2, räknar vi med att skrapa av 15 -  30 cm, vilket innebär en volym på 
780 - 1560 m3.  
 
Därefter schaktas cirka 2 300 m3 av underliggande lera och används till vall bygget. 
Våtmarken blir totalt på 0,5 hektar (5000 m2). 

Totala vattenvolymen i våtmarken blir ca 5500 m3.  
Medelvattendjup = 1,1 m.  
Maxvattendjup = 1,5m 

Mer detaljer kan hittas i bifogade dokument  
”Underlag till miljöinvestering våtmark – biologisk mångfald” 
 
 
Håbo-Tibble  
20210324 
 
Linda Fidjeland 
Torbjörn Öckerman 
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o

0,5 0 0,5 1 [km]

 Fastighetskartan

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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o

0,5 0 0,5 1 [km]

Miljö

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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o

0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 [km]

Miljö

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) 

  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Davidson 

Miljöinspektör 

Miljöavdelningen 

anna.davidson@upplands-bro.se 

2021-04-01 

Bygg- och miljönämnden 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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NAT.2020.507, Ansökan om 
strandskyddsdispens, bryggor, UDDEN 1:6, 
Udden 2 

Ärendet utgår
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2021-04-01     

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.2020.364, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:43, 
Kronogårdsvägen 8A 

Förslag till beslut 

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

av enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

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

57 

Bygglov:  11 352 kronor 

Startbesked:  15 609 kronor 

Kommunicering                         1 892 kronor 

Kungörelse:          277 kronor 

Totalt:                      29 130 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till  

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-04-08    

 

 

Sammanfattning 

Ansökan som inkom 2020-10-19 avser nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Tomtens storlek är 1506 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om en och 

halv våning med en byggnadsarea på 107,20 kvm och en bruttoarea på 184,20 

kvm samt garage/carportsbyggnad på 73,80 kvm. Fasader består av falurödfärg 

och takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och miljönämnden har beviljat 

förhandsbesked för avstyckning av denna fastighet från stamfastighet Öråker 

2:8 (2015-01-22 Bmn §6). Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan 

tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft 

därför tas detta ärende upp till Bygg- och miljönämnden för beslut.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

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

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

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

sammanhållen bebyggelse. 

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

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

äldre befintliga bebyggelsen. 

Byggnader uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 3. 

Kontrollansvarig är Tom Cidell med behörighet normal. Bygglovsavdelningen 

anser att åtgärden med ovan angivna argument kan beviljas bygglov i enighet 

med PBL 9 kap. 31 §. 

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan som inkom 2021-03-02 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-10-19 

 Nybyggnadskarta som inkom 2020-10-19 

 Markplaneringsritning som inkom 2020-10-19 

 Yttrande, miljöavdelning som inkom 2020-11-30 

 Servitutsavtal, elledning som inkom 2021-03-18 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2021-03-12 

 Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2020-10-19 

 Plan- och sektionsritningar för huvudbyggnad som inkom 2020-10-19 

 Sektionsritningar för garage som inkom 2020-10-19 

 Fasadritningar för huvudbyggnad som inkom 2020-10-19 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5) 
2021-04-08 

 Reningsverk, vattenbrunn som inkom 2021-03-15

 Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked daterad 

2015-01-22.

 Vattenanalys som inkom 2021-04-08

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08

 Förklaring om gemensamhetsanläggningar som inkom 2021-04-16

Ärendet 

Ansökan som inkom 2020-10-19 avser nybyggnad av enbostadshus och garage 

Tomtens storlek är 1506 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om en och 

halv våning med en byggnadsarea på 107,20 kvm och en bruttoarea på 184,20 

kvm samt garage/carportbyggnad på 73,80 kvm.  

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 

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

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska ha enskild vatten- och avlopp. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL, inga synpunkter 

har inkommit. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnader uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.

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

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

§ plan- och Bygglagen.

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan 

tillstånd från Miljö- och livsmedelsavdelningen 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5) 
2021-04-08 

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

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

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

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

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

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm 

TF. Bygglovschef Tony Ebrahimi 

Bygglovarkitekt 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5) 
2021-04-08 

Bilagor 

1. Rev. ansökan som inkom 2021-03-02

2. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-10-19

3. Nybyggnadskarta som inkom 2020-10-19

4. Markplaneringsritning som inkom 2020-10-19

5. Yttrande, miljöavdelning som inkom 2020-11-30

6. Servitutsavtal, elledning som inkom 2021-03-18

7. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2021-03-12

8. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2020-10-19

9. Plan- och sektionsritningar för huvudbyggnad som inkom 2020-10-19

10. Sektionsritningar för garage som inkom 2020-10-19

11. Fasadritningar för huvudbyggnad som inkom 2020-10-19

12. Reningsverk, vattenbrunn som inkom 2021-03-15

13. Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked daterad 

2015-01-22.

14. Vattenanalys som inkom 2021-04-08

15. Förklaring om gemensamhetsanläggningar som inkom 2021-04-16

Beslut sänds till 

 Sökande delges med delgivningskvitto

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:29

 Öråker 2:42

 Öråker 2:31

 Öråker 2:33

 Öråker 2:1
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

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

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

1 (2)

YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Galina Gorodetskaja, 08-581 692 25

Datum Vårt diarienummer

2020-11-30 ADM.2020.945

Bygglovsavdelningen

ÖRÅKER 2:43

Intern remiss, bygglov för nybyggnad av bostadshus och
garage

Er beteckning: BYGG.2020.364

Ärendebeskrivning

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 15 november 2020
med förfrågan om samråd angående ansökan om bygglov för nybyggnad av en
ny bostadshus och garage på fastigheten Öråker 2:43, med anledning av
avlopp- och vattenförsörjning inom fastigheten.

Avlopp

Miljöavdelningen ställer sig positiv till förslag att ordna en helt ny
avloppsanläggning för fastigheten. Området ligger inom Östra Mälarens
vattenskyddsområde och 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.

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
miljöavdelningen den 4 november 2020 och ett pågående ärende finns redan
hos miljöavdelningen med ärendenummer AVL.2020.909. Ansökan ska
kompletteras, begäran om komplettering är skickad till sökande. Fullständig
ansökan kommer att handläggas inom miljö- och livsmedelsavdelningen enligt
gällande krav för anordnande av avloppsanläggningar.

Huvudkravet är att avloppsanläggningen ska placeras lägre ner i terrängen än
dricksvattentäkt. Anläggningen ska skötas på ett sådant sätt att det inte medför
skada för miljön och inte förorsakar olägenhet för människors hälsa.
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Datum Vårt diarienummer
2 (2)
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12-
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Vatten

Miljö- och livsmedelsavdelningen har inte någon information om planerad
enskild dricksvattenbrunn eller några fakta (kapacitet och kvalitet) angående
befintlig dricksvattenbrunnen och kan inte yttra sig över dricksvattnet i det här
fallet.

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.

MILJÖ- OCH LIVSMEDELSAVDELNINGEN

Bilagor:

1.

Kopia:

Akt
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 
 Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2021-03-12   BYGG.2020.364 

  

 
 

 

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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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:43 
 

På begäran lämnas ett uppdaterat yttrande för nybyggnad av bostadshus på 

fastigheten Öråker 2:43. Fastigheten ligger inom ett kulturhistoriskt intressant 

område och som ingår i Görväln riksintresse för kulturmiljö. Tidigare 

bygglovsansökan ansågs inte ta tillräcklig hänsyn till den omkringliggande 

bebyggelsen, varpå en omarbetning av bygglovet förordades.  

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. Den 

berörda fastigheten ska placeras intill den äldre bybebyggelsen, som trots ny 

bebyggelse i området delvis ännu kan upplevas. I FÖP för landsbygden pekas 

området ut som känsligt för åtgärder som bryter mot den äldre bebyggelsen. Ny 

bebyggelse i området bör anpassas till den äldre befintliga bebyggelsen.  

Den nya föreslagna byggnaden anses efter omarbetningen ta större hänsyn till 

den omgivande bebyggelsen. Jag har inget ytterligare att erinra.  

 

Rasmus Sjödahl 
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2019:2

SIGN HUSMODELL

DATUM RITNING NR.

SYSTEM

SKALA

SÄLJARE SÄLJKONTOR

NAMN

FASTIGHET

AVTALSNUMMERPROJEKTNUMMER OBJEKTNUMMER

RI
TN

.V
ER

.:

HANDLING

1 : 100 A-40.0-1012020-10-12

AnLg

ENTRÉPLAN, VINDSPLAN, SEKTION

ÖRÅKER 2:43

PEO LINDHOLM STOCKHOLM

EGON GENBERG
STINA STRÖM

Pi240 205 RI

UPPLANDS-BRO KOMMUN

14380Pxxxxx O123738

LD
t1
8.
1_

ve
r1
3

BYGGLOVSHANDLING

FÖRKLARINGSTEXT
SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR

            FÖRBEREDD FÖR REDOVISAD INREDNING
AVLOPPSSTAM
KLINKER

-B0.9 = BRÖSTNINGSHÖJD (M)
CD = CENTRALDAMMSUGARE
DM = DISKMASKIN
EL.C =     EL-CENTRAL
F = FASTA FÖNSTER, ÖVRIGA ÖPPNINGSBARA
FH 38 = FÖRHÖJT VÄGGLIV 38 GRADER
FM = FASADMÄTARSKÅP
FSH = FÖRESLAGEN SOCKELHÖJD
FV = FÖRVARING
G = GARDEROB
GVF =      GOLVVÄRMEFÖRDELARE
HS = HÖGSKÅP
HT = HANDUKSTORK
KB = KOMBIBEREDARE
KFV = KÖKSFÖRVARING
MM =      MULTIMEDIASKÅP
RÅ = RÅGLAS
SG = SKJUTDÖRR FÖR GARDEROB
SKD = SKJUTDÖRR
SKF = DÖRR TILL KÖKSFÖRVARING
ST = STÄDSKÅP
TF = TAKFÖNSTER
TG = TOMTGRÄNS
TM = TVÄTTMASKIN
TP =        TVÄTTPELARE (TM+TT) 
TS = TORKSKÅP
TT = TORKTUMLARE
U/M = UGN/MICRO
VFS = VATTENFÖRDELARSKÅP
VM = VATTENMÄTARE
VP = VÄRMEPUMP
VUK = VATTENUTKASTARE
VVB = VARMVATTENBEREDARE
ÖK = ÖPPNINGSKARM
ÖS = ÖPPEN SPIS

ÖK FÖNSTER ÄR 2,10 OM INGET ANNAT ANGES PÅ RITNING

BETRÄFFANDE OMFATTNING SE
GÄLLANDE LEVERANSDEKLARATION.

BOAREA 93.6 m²

BYGGNADSAREA 107.2 m²

BOAREA 71.2 m²
INVÄNDIG AREA 79.1 m² VARAV ÖPPNING I BJÄLKLAG 3.5 m²INVÄNDIG AREA 93.6 m²

BRUTTOAREA 107.2 m² BRUTTOAREA 77.0 m²

ENTRÉPLAN VINDSPLAN

SEKTION A-A

REV DATUM ÄNDRINGEN AVSER SIGN
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SIGN HUSMODELL

DATUM RITNING NR.

SYSTEM

SKALA

SÄLJARE SÄLJKONTOR

NAMN

FASTIGHET

AVTALSNUMMERPROJEKTNUMMER OBJEKTNUMMER

RI
TN

.V
ER

.:

HANDLING

1 : 100 A-40.3-1012020-10-12

AnLg

FASAD 1

ÖRÅKER 2:43

PEO LINDHOLM STOCKHOLM

EGON GENBERG
STINA STRÖM

Pi240 205 RI

UPPLANDS-BRO KOMMUN

14380Pxxxxx O123738

LD
t1
8.
1_

ve
r1
3

BYGGLOVSHANDLING

BLIVANDE MARK
BEFINTLIG MARK
GATA

FASAD MOT NORR

FASAD MOT VÄSTER

REV DATUM ÄNDRINGEN AVSER SIGN
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SIGN HUSMODELL

DATUM RITNING NR.

SYSTEM

SKALA

SÄLJARE SÄLJKONTOR

NAMN

FASTIGHET

AVTALSNUMMERPROJEKTNUMMER OBJEKTNUMMER

RI
TN

.V
ER

.:

HANDLING

1 : 100 A-40.3-1022020-10-12

AnLg

FASAD 2

ÖRÅKER 2:43

PEO LINDHOLM STOCKHOLM

EGON GENBERG
STINA STRÖM

Pi240 205 RI

UPPLANDS-BRO KOMMUN

14380Pxxxxx O123738

LD
t1
8.
1_

ve
r1
3

BYGGLOVSHANDLING

BLIVANDE MARK
BEFINTLIG MARK
GATA

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT ÖSTER

REV DATUM ÄNDRINGEN AVSER SIGN
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 PROTOKOLLSUTDRAG 26 (33)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2017-08-17 

 

 

§ 70 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två bostadshus och 
garage på fastigheten Öråker 2:29 

 Dnr Bygg.2017.132 

Beslut 

1. Meddela positivt förhandsbesked med villkor avseende nybyggnad av 

två enbostadshus med placering i enlighet med bifogad illustrationsplan 

på fastigheten Öråker 2:29 med stöd av 9 kap. 17, 18 §§ plan- och 

bygglagen (PBL) 

2. Villkor för åtgärden: 

 Fastigheten ska användas i bostadsändamål 

 Endast friliggande enbostadshus 

 Huvudbyggnaderna ska ha en byggnadsarea på högst 100 kvm och 

vara i en och en halv våning 

 Garagebyggnaderna ska ha en högsta bruttarea på 50 kvm. 

 Gestaltning av byggnaden såsom fasad- och takmaterial, 

färgsättning ska anpassas i kulturmiljön i området. 

3. Vatten- och avloppsfrågan behöver lösas gemensamt för dessa fastigheter 

med gemensamhetsanläggningar. Ansökan om en ny avloppsanläggning 

behöver skickas in till miljöavdelningen i samband med bygglovsansökan. 

4. Elledningen behöver flyttas enligt illustrationsplan på sökandes bekostnad 

med nytt servitut 

5. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Förhandsbesked  16 800 kronor 

Kungörelse       264 kronor 

Summa   17 064 kronor 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
stycken enbostadshus på den befintliga fastigheten Öråker 2:29. Fastigheten är 

belägen väster om Skälby Gård. 

Förslagna byggnader är placerade på en öppen yta i en svagt sluttande slänt i en 
befintlig trädgård. Infarter kan göras från befintlig väg som tidigare fortsatte 
vidare till Ålsta men idag slutar strax bortom fastigheten. 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL. 

Fastighetsägare av Öråker 2:37 har kommit in med ett yttrande där han bl.a. 

framför att vattentillgången eventuellt inte kommer räcka för fler fastigheter i 

området. Avloppet är enligt honom inte dimensionerat för fler fastigheter. Han 

framför även att tomterna blir för små med hänsyn till det förslag på 

utformning som sökande har kommit in med. 

Sökande har bemött yttrandet från fastighetsägare från Öråker 2:37. Därefter 

har sökande inkommit med nytt förslag på utformning av byggnadsvolymerna 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 27 (33)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2017-08-17 

 

 

Fortsättning § 70 

för de sökta fastigheterna. Bygglovsavdelningen bedömer att de föreslagna 

volymerna är väl lämpande för den angivna platsen. 

Med förutsättningen att det i samband med bygglov ställs krav att bebyggelse 

gestaltas och utformas med stor hänsyn till befintlig natur-, kulturmiljö och 

landskapsbild samt att gemensam vatten- och avloppsanläggning anordnas, så 

bedömer bygglovsavdelningen att bebyggelsen kan bli ett tillskott som inte 

skadar riksintresset för Kulturmiljövården. 

Bygglovsavdelningen föreslår med ledning av ovanstående att Bygg- och 

miljönämnden med stöd av 9 kap 17,18 §§ plan- och bygglagen meddelar ett 

för sökande positivt förhandsbesked för nybyggnad av två stycken 

enbostadshus med garage på fastigheten Öråker 2:29. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om förhandsbesked som inkom 30 mars 2017 

2. Karta/Illustrationsplan som inkom 30 maj 2017 

3. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 april 2017  

4. Yttrande från fastighetsägare från Öråker 2:37 som inkom 24 april 2017 

5. Svar från sökande angående yttrandet från Öråker 2:37, som inkom 30 

maj 2017 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:37 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:8 – meddelande om kungörelse 

 Skälby 5:1 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:31 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:33 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1 – meddelande om kungörelse 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Taura Nordal Susana

Kronogårdsvägen 10
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:8
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-03-22
Provtagningstidpunkt :  0615
Temperatur vid provtagning :  5 °C
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 70 728 14 94

Ankomstdatum :  2021-03-22
Ankomsttidpunkt :  2110
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Ansättningsdatum :  2021-03-22
Laboratorieaktivitet startad :  2021-03-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 6222-1 Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d 180 cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 E.coli <1 MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014 Koliforma bakterier 37°C 4 MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 0.30 FNU±0.12
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg <5 mg/l Pt±2
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 85.6 mS/m±8.56
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.4 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 420 mg/l±63
fd SS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 1.4 mg/l±0.35
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N <0.01 mg/l±0.005
Beräknad Ammonium, NH4 <0.02 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, NO3-N 0.53 mg/l±0.080
Beräknad Nitrat, NO3 2.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, NO2-N <0.001 mg/l±0.0009
Beräknad Nitrit, NO2 <0.004 mg/l±0.003
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 mg/l±0.005
beräknad Fosfat, PO4 <0.04 mg/l±0.01
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.27 mg/l±0.10
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 41 mg/l±6.1
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 26 mg/l±3.9
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe <0.05 mg/l±0.01
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca 15 mg/l±2.3
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 4 mg/l±0.6
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu 0.40 mg/l±0.06
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 2.7 mg/l±0.41
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn <0.02 mg/l±0.004
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 180 mg/l±27
Beräknad Hårdhet tyska grader 2.7 °dH±0.41
SS-EN ISO 17294-2:2016 Aluminium, Al 14 µg/l±2.1

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Taura Nordal Susana

Kronogårdsvägen 10
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:8
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-03-22
Provtagningstidpunkt :  0615
Temperatur vid provtagning :  5 °C
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 70 728 14 94

Ankomstdatum :  2021-03-22
Ankomsttidpunkt :  2110
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Ansättningsdatum :  2021-03-22
Laboratorieaktivitet startad :  2021-03-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.075
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.22 µg/l±0.033
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.89 µg/l±0.13
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd <0.01 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr <0.05 µg/l±0.015
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.63 µg/l±0.095
SS-EN ISO 17294-2:2016 Selen, Se <1 µg/l±0.40
SS-EN ISO 17294-2:2016 Uran, U 18 µg/l±2.7
SSM 2013, LCS Radon 21.0 Bq/l±5.00

Bedömning TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Kommentar                               

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Koppar
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.20 mg/l. Riktvärde otjänligt 2.0 mg/l)

· Natrium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Taura Nordal Susana

Kronogårdsvägen 10
19693  Kungsängen

Dricksvatten från enskild vattentäkt Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet       :  Öråker 2:8
Kommun          :  UPPLANDS-BRO

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum :  2021-03-22
Provtagningstidpunkt :  0615
Temperatur vid provtagning :  5 °C
Provets märkning :  -
Telefonnummer :  +46 70 728 14 94

Ankomstdatum :  2021-03-22
Ankomsttidpunkt :  2110
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Ansättningsdatum :  2021-03-22
Laboratorieaktivitet startad :  2021-03-23

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet",
Privata brunnar eller brunnsvatten.synlab.se.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2021-03-27             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7478 8283 1697 2681

Kopia sänds till

bmn@upplands-bro.se
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Emine Korkmaz

Från: Egon Genberg <egon.genberg@noblaskolan.se>
Skickat: den 16 april 2021 19:45
Till: Tony Ebrahimi
Ämne: Sv: 

Hej! 
 
Gällande elkabel : 
Ett tidigare avtalsservitut för elledning har upphävts och nybildats i annan sträckning; akt D‐2018‐
00311510. 
Denna omdragning ansvaras för och bekostas av tomtens säljare Benny Albrektson i samband med 
markarbetet. 
 
GA11: 
Då tomterna avstyckades fanns planer på att bilda en gemensam avloppsanläggning för fyra fastigheter. 
Dessa planer är avskrivna och servitutet upphävt i laga ordning. (0139‐2018/25.1) 
 
Servitut väg (0139‐2018/25.2): 
En gemensam infartsväg för tomterna 2:42 och 2:43 
 
GA6: 
Är enligt säljaren felmarkerad då den belastar tomt 2:42 och utgörs av infiltrationsbädden till 
grannfastigheten 2:29 
 
Mvh 
Egon Genberg & Stina Ström 
 
 
 

Från: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Skickat: den 16 april 2021 11:46 
Till: Egon Genberg <egon.genberg@noblaskolan.se> 
Ämne:  
  
Hej egon, 
Översänder en karta som kan underlätta för dig och jämföra med Nybyggnadskarta. 
  



2

  
  
  
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 
  



46 BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27 - BMN 21/0004-3 BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27 : BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-03-25     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.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 
4:230, Klostervägen 27 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med en våning på fastigheten Ekhammar 4:230 då förslaget 

inte är planenligt och inte bedöms som liten avvikelse enligt 9 kap 31 b §, 

Plan- och bygglagen, PBL. 

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

Bygglovsprövning:                 12(tim)*840 kr =   10 080 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 den 22 januari 2021 kommit in med en ansökan om att bygga på 

en våning av sitt bostadshus. 

Sökande har tidigare prövat åtgärden för att främst bygga på en våning. Då har 

ansökan återkallats då sökande tog del av rättsfall att bygga på en våning mot 

planen inte är en liten avvikelse. Det finns flera rättsfall som styrker detta. Ett 

sådant exempel är en dom från 29 januari 2021 från Mark- och 

miljööverdomstolen, MÖD. Mål nr är P 13734-19. I domen kommer de fram 

till att åtgärden med en våning extra än detaljplanen tillåter är planstridigt.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-03-25 BMN 21/0004 

 

 

Bygglovsavdelningen har kontaktat Boverket i stöd med att tolka tillämpningen 

av 9 kap 31 d §, PBL. Boverkets bedömning är att 9 kap 31 d §, PBL kan 

tillämpas på ett helt område, dock är paragrafen ett komplement till beviljande 

paragraferna 31 b §, 31 c § i 9 kap, PBL. Vid avvikelser behöver man göra en 

samlad bedömning om avvikelsen är att betrakta som liten. Trots givna 

bygglov tidigare för att bygga på en planstridig extra våning så är den samlade 

av bedömningen av Kontoret att avvikelsen är stor och inte ska beviljas som 

liten. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-01-22 

 Planritning bottenplan som inkom 2021-02-23 

 Planritning övre plan som inkom 2021-02-23 

 Sektionsritning som inkom 2021-03-01 

 Fasadritningar som inkom 2021-02-23 

 Fasadritningar som inkom 2021-02-23 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 2021-03-04 

 Yttrande Ekhammar 4:229 som inkom 2021-02-04 

 Yttrande Ekhammar 4:257 som inkom 2021-02-04 

 Yttrande Ekhammar 4:233 som inkom 2021-02-09   

 Bilaga 1 från sökande, Handlingar från gamla ärenden i området som 

inkom 2021-03-25 

 Bilaga 2 från sökande, Översiktskarta som inkom 2021-03-25 

 Bilaga 3 från sökande, Foton på byggnader som inkom 2021-03-25 

 Bilaga 4 från sökande, Handlingar från ärende i området, Ekhammar 

4:226 som inkom 2021-03-25 

 Yttrande över tjänsteskrivelse från sökande och företrädare som inkom 

2021-03-25 

 Fullmakt som inkom 2021-03-25 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 

 



46 BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27 - BMN 21/0004-3 BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27 : BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-03-25 BMN 21/0004 

 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 22 januari 2021 kommit in med en ansökan om att bygga på 

en våning av sitt bostadshus. 

Förutsättningar 

För området gäller detaljplan antagen på 60-talet som togs fram då för 

Kungsängen. 

Gällande detaljplanebestämmelser  

Byggnadsplan 6702 gäller som detaljplan för området. Beteckningar BFI gäller 

för fastigheten.  

B= fastigheten får användas endast för bostadsändamål  

F= fastigheten får bebyggas endast med hus som uppföres fristående, endast en        

huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföres.  

Byggrätt: fastigheten får bebyggas med 1/5 del av tomtarea  

I= En våning med en byggnadshöjd på 4,4 meter, utöver angivet våningsantal 

får vind inte inredas under tak med större takvinkel än 27 grader. 

  

Förslaget avviker från detaljplanen främst med att det är en våning mer än vad 

som är tillåtet. Sökande har redovisat att byggnadshöjd uppfyller detaljplanens 

bestämmelser. Takvinkeln överskrids med sökandes förslag. 

 

Extravåningen placeras också något närmare tomtgräns än 4,5 meter enligt 

byggnadsstadgan 39§. 

 

Det har tidigare beviljats bygglov inom samma område för påbyggnader av 

extra våningar. 1979 beviljades det bygglov för fem stycken hus något mer 

norrut inom samma detaljplan för motsvarande planbestämmelser. Detta var 

dock innan första Plan- och bygglagen då det fanns undantag i lagstiftningen.  

 

På senare tid har det beviljats ett bygglov av Bygg- och miljönämnden för 

tillbyggnad av en våning i ärende bygg 2018.246 på samma gata. Sökandes 

förslag liknar detta ärende. Sökandens förslag har mindre omgivningspåverkan 

då det inte görs någon tillbyggnad över garaget. Den avviker därmed mindre 

också från byggnadsstadgan 39 §. 

 

Bygglovsavdelningen har inga uppgifter att inom samma område det har 

byggts våningar extra utan lov eller med lov förutom de som nämns i denna 

tjänsteskrivelse. 

Tillgänglighet 

Tillbyggnaden gäller övre plan och då omfattas inte förslaget av 

tillgänglighetskraven. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-03-25 BMN 21/0004 

 

 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har kommit 

in tre yttranden. Grannar framför främst synpunkter om skuggning med de nya 

förslaget och att förslaget inte passar in i bebyggelsen.  

Sökande har fått bemött tjänsteskrivelse och skickat in bilagor. 

Utformning och skäl till beslut 

Sökande har tidigare prövat åtgärden för att främst bygga på en våning. Då har 

ansökan återkallats då sökande tog del av rättsfall att bygga på en våning mot 

planen inte är en liten avvikelse. Det finns flera rättsfall som styrker detta. Ett 

sådant exempel är en dom från 29 januari 2021 från Mark- och 

miljööverdomstolen, MÖD. Mål nr är P 13734-19. I domen kommer de fram 

till att åtgärden med en våning extra än detaljplanen tillåter är planstridigt.  

 

Bygglovsavdelningen har kontaktat Boverket i stöd med att tolka tillämpningen 

av 9 kap 31 d §, PBL. Boverkets bedömning är att 9 kap 31 d §, PBL kan 

tillämpas på ett helt område, dock är paragrafen ett komplement till beviljande 

paragraferna 31 b §, 31 c § i 9 kap, PBL. Vid avvikelser behöver man göra en 

samlad bedömning om avvikelsen är att betrakta som liten. Trots givna 

bygglov tidigare för att bygga på en planstridig extra våning så är den samlade 

av bedömningen av Kontoret att avvikelsen är stor och inte ska beviljas som 

liten. 

 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår förslaget. 

 

Information om lagtexten i PBL i 9 kap. 

31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b 

eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks 

och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).  

 

Upplysningar endast vid beviljade 
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).  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2021-03-25 BMN 21/0004 

 

 

Barnperspektiv 

Sökande har framfört att de är en växande familj och behöver mer utrymmen 

för sina barn. Det stämmer säkert men att följa detaljplanen väger tyngre då 

den är demokratisk framtagen för att tillgodose god utformning för hela 

området och vara lika mot alla medborgare. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-01-22 

2. Planritning bottenplan som inkom 2021-02-23 

3. Planritning övre plan som inkom 2021-02-23 

4. Sektionsritning som inkom 2021-03-01 

5. Fasadritningar som inkom 2021-02-23 

6. Fasadritningar som inkom 2021-02-23 

7. Anmälan kontrollansvarig som inkom 2021-03-04 

8. Yttrande Ekhammar 4:229 som inkom 2021-02-04 

9. Yttrande Ekhammar 4:257 som inkom 2021-02-04 

10. Yttrande Ekhammar 4:233 som inkom 2021-02-09   

11. Bilaga 1 från sökande, Handlingar från gamla ärenden i området som 

inkom 2021-03-25 

12. Bilaga 2 från sökande, Översiktskarta som inkom 2021-03-25 

13. Bilaga 3 från sökande, Foton på byggnader som inkom 2021-03-25 

14. Bilaga 4 från sökande, Handlingar från ärende i området, Ekhammar 

4:226 som inkom 2021-03-25 

15. Yttrande över tjänsteskrivelse från sökande och företrädare som inkom 

2021-03-25 

16. Fullmakt som inkom 2021-03-25 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2021-03-25 BMN 21/0004 

 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Från: Bodil Jacobson
Till: Tomislav Dragoja; Kommun; Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörandet EKHAMMAR 4:230 diarienummer BYGG.2021.35
Datum: den 4 februari 2021 12:45:52



Yttrande angående Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av ett våningsplan för
bostadshus på Klostervägen 27 fastighet EKHAMMAR 4:230.

Vi är rågrannar med ovanstående fastighet och vår önskan är (fortfarande) att man INTE
frångår detaljplanen för området och alltså INTE ger bygglov för en ombyggnad och/eller
tillbyggnad av ett våningsplan på Klostervägen 27, diarienummer BYGG.2021.35

En sådan tillbyggnad/ombyggnad skulle ta mycket ljus från vår tomt, göra den betydligt
mindre trivsam med den ökade insynen över vår trädgård och uteplats från deras
övervåning och dessutom säkerligen sänka värdet på vår och omkringliggande fastigheter. 

Med vänlig hälsning, 
Mats och Bodil Jacobson 
Klostervägen 25
19631 KUNGSÄNGEN
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Kungsiingen 202L -02-04

Betr: Yttrande till:

Diarie: BYGG. 202!35 Tidigare 8YGG.2020.15

Fastighet Ekhammar 4223O, Klostervdgen 27, Kungsdngen

Vi noterar att  den ansdkan som vi  denna g6ng besvarar dr pi  al la punkter l ikalydande med den som

besvarades den 4 Feb 2020. Den enda ski l lnad vi  noterar dr at t  underlaget saknar en r i tning mot

vi ister (den sidan som vetter mot vir  fast ighet).  Det i indrar dock inte vir  st6ndpunkt i  sak.

56 v6rat svar i  huvudsak l ikalydande, med mycket smi avvikelser.

Undertecknade vdlkomnar ini t iat ivet hos ovan fast ighetsdgare att  forskona huset genom att  t i l l fora

det ett  sadeltak och di i rmed lSta huset anta l ikalydande utseende som grannhusen. Utover det

kommer fast ighetsdgare f6 bukt med takldckage som fast ighetsdgaren har drabbats av.

D6 nuvarande fastighetsdgaren til ltrddde byggdes huset ut med ett antal kvadratmeter for att utdka

huset som inte passar vdl  t i l l  en modern famil j .  I  samband med denna utbyggnad utnytt jades

byggrdtten p6 fastigheten til l max byggyta.

Som svar p6 forfrigan om yttrande vill vi motsdtta oss tanken att bvgga en ovanvaning som skulle:

1. FA huset att  avvika fr in ovr ig bebyggelse pA gatan och skul le framsti  som en mur. Med det

en awikelse frdn den gdl lande detal jplanen.

2. Bidra med omfattande skuggbi ldning pi  granntomterna (Klostervdgen 25 och Rankhusvdgen

25A, B),  Skuggbi ldning och inkrdktande p5 kvdl lssolen i i r  en al lvar l ig piverkan.

3. Det i i r  ju trots al l t  en av anledningen t i l l  at t  ha en enhet l ig byggst i l  p i  en nivi  at t

skuggbi ldning inte bl i r  for omfattande.

Utover detta vi l l  v i  uppmana byggnadsndmnden att  nagelfara varfor fast ighetsdgaren efter

utbyggnaden av huset (til l max byggyta) dven kbmpletterat huset med uteplats med tak. Detta iir

enl igt  v6r vetskap bygglovspl ikt ig byggnat ion, som al l ts6 inte skul le f6t t  ut foras utan lov.

Vi anser att denna av fastighetsdgaren 6sidosdttan av regelverket inte fir g3 obesvarat forbi av

byggnadsni imnden. Vi v i l l  a l l ts i  uppmana Kommunen att  in i t iera ett  t i l lsynsi i rende i  f rSgan om

uteplatsens tak r ikt ighet.

Vi kan mycket vdl  forstd att  huset trots den ini t ia la fdrstor ingen kan upplevas som l i te fdr l i ten yta.

Famil jen har nyl igen utokats med ytter l igare en famil jemedlem, si  s i tuat ionen har fdr i indrats sedan

forra forfrSgan.
Men det skal l  inte styra over att  " tv inga sig t i l l "  en awikelse fr in detal jplanen, Det st6r var och en

fast ighetsigare fr i t t  at t  soka sig t i l l  et t  al ternat ivt  boende om platsen inte rdcker t i l l .

Med vdn l ig  hS lsn ing

Fastighetsdga rna - Klostervdgen 52

0700 097501 070 4975625

Susann Fr iede Thu les ius
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PROTOKOLLSUTDRAG 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-02-21 

§ 10 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus på fastigheten Ekhammar 
4:226 
Dnr Bygg.2018.246 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av

enbostadshus på fastigheten Ekhammar 4:226, i enlighet med Plan- 

och bygglagen 9 kap. 30 1b, 31 b, 31 c och 31 d §§

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Avgift för Tekniskt samråd tas ut senare. 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Skäl till beslut 

Åtgärden avviker i enlighet med ansökan från detaljplanen samt 

tillgänglighetsbestämmelser enligt följande: 

 Byggnadsarea överstiger med 39 kvm (+23%)

 Byggnadshöjden överstiger med 0,20 meter

 Byggnaden består av 2 våningar

 Takvinkel är 45 grader istället för 27 grader

 Vind är inredd

 Avstånd till tomtgräns är mindre än 4,5 meter

 Badrum på bottenplan är inte tillgängligt

Byggrätt 

Detaljplanen medger 1/5 del av tomtarea, fastigheten är 838 kvm och 

byggrätten enligt gällande detaljplan blir 167 kvm för huvudbyggnad och 

gårdsbyggnad. På inlämnade ritningar redovisas totalt 206 kvm byggnadsarea 

alltså en överyta på +39 kvm (+23%). Ansökan innebär dock inte någon 

utökning av byggnadsarea jämfört med tidigare inklusive det garage med 

carport som ska rivas. Avvikelser ska inte bedömas enbart efter procentuell 

storlek utan hänsyn tas till samtliga omständigheter. Aktuell överyta strider inte 

Bilaga 4
18 (39) 



46 BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27 - BMN 21/0004-3 BYGG.2021.35, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning, EKHAMMAR 4:230, Klostervägen 27 : Bilaga 4 Handlingar från ärende i området, Ekhammar 4:226

 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (39)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-02-21 

 

 

mot planens syfte och planens utformning, med angivande av mark som inte 

får bebyggas, ger en god grund för att säkerställa att en överexploatering inte 

sker i området. 

Byggnadshöjd 

Sökt åtgärd innebär att i detaljplanen angiven högsta byggnadshöjd på 4,4 

meter överskrids med 0,2 meter, vilket är en liten avvikelse. 

Antal våningar 

Byggnadens översta utrymme efter tillbyggnad utgör en våning och utrymmets 

utformning ändrar byggnadens huvudkaraktär från envåningshus till 

tvåvåningshus. En sådan avvikelse beträffande högsta tillåtna våningsantal kan 

inte utgöra en liten avvikelse, men har godtagits vid tidigare 

bygglovsprövningar i kvarteret. 

Takvinkel och inredd vind 

Detaljplanen medger en våning med en byggnadshöjd på 4,4 meter. Utöver 

angivet våningsantal får vind inte inredas under tak med större takvinkel än 27 

grader. I ansökningshandlingar har sökande redovisat en takvinkel på 45 

grader. En sådan avvikelse beträffande takvinkel kan inte utgöra en liten 

avvikelse, men har godtagits vid tidigare bygglovsprövningar i kvarteret. 

Bygg- och miljönämnden konstaterar att syftet med planens bestämmelse om 

takvinkel var att skapa en enhetlig låg bebyggelse men att tidigare 

bygglovsprövningar har förändrat förutsättningarna för detta. 

Avstånd till tomtgräns 

Bostadshuset är, liksom angränsande hus i området, placerat med ena gaveln i 

fastighetsgräns, i detta fall mot grannfastigheten Ekhammar 4:225. I området i 

övrigt är huvudbyggnaderna som regel placerade i fastighetsgräns genom 

vidbyggd ekonomidel. Det senare förhållandet framgår av plankartan till 

gällande detaljplan, alltså byggnadsplanen för Kungsängens tätort. Placeringen 

av bostadshuset på fastigheten Ekhammar 4:226 och angränsande fastigheter 

visas på plankarta för senare antagen detaljplan för angränsande område. 

Avstånd till tomtgräns finns inte angiven som bestämmelse i gällande 

detaljplan, men det förhållande att fastigheten från början har bebyggts med 

huvudbyggnad och garage i tomtgräns, utgör särskilt skäl för undantag från 

byggnadsstadgans generella bestämmelser om byggnaders placering minst 4,5 

meter från tomtgräns. Avståndet från tomtgräns kan därför även med en 

restriktiv tolkning ses som liten avvikelse. I och med aktuell tillbyggnad ska 

skydd mot brandspridning mellan byggnader säkerställas för hela byggnaden i 

enlighet med den brandklass som erfordras utifrån aktuellt avstånd. 

Gestaltning 

Den sökta åtgärdens gestaltning innebär vad gäller takvinkel en uppenbar 

förändring jämfört med områdets karaktär så som detaljplanen avsåg. Efter 
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 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-02-21 

 

 

hand har dock området kommit att präglas av varierande takvinklar, hushöjder 

mm. Tidigare bygglovsprövningar har alltså förändrat förutsättningarna så att 

föreslagen gestaltning enligt Bygg- och miljönämndens uppfattning 

överensstämmer med områdets karaktär. 

Tillgänglighet 

Minst ett hygienrum på entréplanet ska utformas så att det är tillgängligt och 

användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Att 

utformningskrav om tillgänglighet är uppfyllda är ett villkor för givet bygglov, 

vilket bedöms inför startbeskedet.  

Grannhörande 

Mellan 2018-10-30 och 2018-11-20 skickades handlingarna på remiss till 

berörda grannar. Inga synpunkter har inkommit. 

Bedömning 

Byggnadsplan för Kungsängen, nr 6702, antagen av Kommunfullmäktige 

1966, är gällande detaljplan för aktuellt område. Dess syfte och bestämmelser 

måste dock tolkas efter att den under mer än ett halvt sekel har använts för 

tätortens utveckling. Denna tätortsutveckling mer än enskilda bestämmelser 

definierar planens syfte. För delar av planens område har senare detaljplaner 

antagits. I övriga delar har tidigare bygglovsprövningar resulterat i omfattande 

avvikelser jämfört med bestämmelserna i planen. 

Mot den bakgrunden kan de avvikelser mot planens bestämmelser som aktuell 

bygglovsansökan innebär till del bedömas som liten avvikelse, till del utifrån 

att de har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning i området. 

Tätortsutveckling i kommunens största tätort är vidare ett sådant allmänt 

intresse som motiverar att bygglov kan ges för avvikelser som inte är betrakta 

som liten. Med en samlad bedömning av den i olika avseenden avvikande 

åtgärd som nu söks och de som tidigare har godtagits finner Bygg- och 

miljönämnden att bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 30 1b, 31 b, 31 c och 

31 d §§ Plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med ansökan om bygglov (totalt 106 kvm) för 

tillbyggnad samt påbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ekhammar 4:226. 

Fastigheten är belägen i norra Kungsängen, väster om E18. Tillbyggnaden ska 

enligt ansökan uppföras på tomtgräns till grannfastigheten genom att befintlig 

garagebyggnad rivs och en tillbyggnad byggs istället samt en påbyggnad på 

hela övervåning. 

Ansökan innebär ett antal avvikelser från detaljplanen. Vid en sammantagen 

bedömning av ansökan och tidigare godtagna avvikelser i området från 

detaljplanens bestämmelser finner Bygg- och miljönämnden att ansökan om 

bygglov kan beviljas enligt 9 kapitlet 30 1b, 31 b, 31 c och 31 d §§ PBL. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (39)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-02-21 

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om bygglov som inkom 8 juni 2018 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 4 juni 2018 

 Beskrivning av projekt som inkom 4 juni 2018 

 Situationsplan plan som inkom 4 juni 2018 

 Planritningar som inkom 4 juni 2018 

 Fasadritningar som inkom 4 juni 2018 

 Sektionsritningar som inkom 4 juni 2018 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Ekhamar 4:226, detta i enighet med Plan- 

och bygglagen 9 kap. 30 §.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  
Bygglov, avslag: 6 408 kronor  

Kommunicering: 1 820 kronor 

Kungörelse 267 kronor  

Summa 8 495 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Ekhammar 4:226, i enlighet 

med Plan- och bygglagen 9 kap. 30 1b, 31 b, 31 c och 31 d 

§§ 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Yrkande 

Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och han ställer dessa mot 

varandra. Han finner att nämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 
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SVEAVÄGEN 31   BOX 16295   103 25  STOCKHOLM   TEL: 08-696 95 70    

E-POST: namn.efternamn@adv-aberg.se  www.adv-aberg.se 
 

      

  

Stockholm den 24 mars 2021  Upplands-Bro kommun 

    Samhällsbyggnadskontoret 

 

Endast per e-post:  

kommun@upplands-bro.se 

   

YTTRANDE 

 

Ärende med dnr BYGG.2021.35 

  

Angående bygglov för tillbyggnad på fastigheten Ekhammar 4:230 i Upplands-Bro 

kommun 

 

 

I egenskap av ombud för Kamal Osmanov får jag härmed inkomma med yttrande över 

samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 mars 2021.  

 

 

1. Yrkande och grunder 

 

Kamal Osmanov yrkar att bygglov beviljas för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Rättsliga 

förutsättningar för bygglov föreligger enligt 9 kap. 30, 31 b och 31 d §§ plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL). 
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2. Utvecklande av talan  

 

2.1. Rättsliga utgångspunkter för bygglov 

Den föreslagna tillbyggnaden utgör en lovpliktig åtgärd i enlighet med 9 kap. 2 § första 

stycket punkten 2 PBL. Tillbyggnaden sker i form av en påbyggnad med en våning på 

befintlig byggnad på fastigheten Ekhammar 4:230.  

 

I 9 kap. 30 § PBL anges förutsättningarna för bygglov inom ett detaljplanelagt område. Av 

paragrafen följer bl.a. att bygglov ska ges för en åtgärd om åtgärden inte strider mot 

detaljplanen och åtgärden uppfyller vissa krav i 2 kap. och 8 kap. PBL. 

 

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

avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Av förarbetena till 

bestämmelsens motsvarighet i ÄPBL framgår att smärre avsteg, t.ex. att placera en byggnad 

någon meter in på punktprickad mark, ska kunna medges som mindre avvikelser.1 I 

förarbetena anges att avsikten inte är att ordet ”mindre” i uttrycket ”mindre avvikelse” ska 

vara synonymt med ordet ”liten” i absolut mening. Uttryckssättet anger att avvikelsen ska 

vara ”mindre”, dvs. avvikelsen ska bedömas relativt i förhållande till omständigheterna i varje 

enskilt fall.2 Begreppet mindre avvikelse i ÄPBL motsvarar begreppet liten avvikelse i PBL 

utan någon ändring i sak.3 Avvikelsens art och storlek måste bl.a. relateras till skalan och 

karaktären hos miljön.4 I förarbetena framhålls vidare att det kan vara så att utbyggnaden av 

ett kvarter eller ett område före ÄPBL:s ikraftträdande skett genom systematiskt medgivna 

dispenser av samma slag för flertalet fastigheter. Den omfattande dispensgivningen kan leda 

till att samma avvikelser när det gäller återstående fastigheter ska anses vara ”mindre” och 

därmed godtas om den är förenlig med planens syfte.5 Av förarbetena framgår även att det 

generellt sett ofta är lämpligare att tillåta avvikelser från egenskapsbestämmelser, dvs. 

bestämmelser som reglerar placering, utformning och utförande av bebyggelse, än 

användningsbestämmelser. Inaktuella bestämmelser om placering och utförande av 

byggnadsverk bör därför ibland kunna frångås om detta bedöms lämpligt från allmän 

 
1 Prop. 1985/86:1 s. 714 och prop. 1989/90:37 s. 56. 
2 Prop. 1989/90:37 s. 55. Se även t.ex. RÅ 1990 ref. 53 II. 
3 Prop. 2010/11:63 s. 51. 
4 Prop. 1989/90:37 s. 56. 
5 Prop. 1989/90:37 s. 57. 
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synpunkt. Det kan t.ex. handla om bestämmelser om förgårdsmark eller sådana bestämmelser 

som avser att tillgodose krav på buller, brandsäkerhet m.m. som kan tillgodoses genom nya 

metoder eller tekniska lösningar.6  

 

Av 9 kap. 31 d § PBL följer att om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 

1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och 

de som tidigare har godtagits. Av förarbetena framgår att det endast är tidigare godtagna 

avvikelser avseende samma fastighet eller byggnadsverk som ska ingå i den samlade 

bedömning.7 

 

2.2. Förutsättningar för bygglov föreligger 

2.2.1. Avvikelserna kan ses som en liten avvikelse  

Den aktuella fastigheten omfattas av en byggnadsplan från 1960-talet som ska anses gälla 

som en detaljplan antagen med stöd av ÄPBL, se punkten 5 i övergångsbestämmelserna till 

PBL och 17 kap. 4 § ÄPBL.  

 

För fastigheten gäller beteckningen ”BFI” vilket bl.a. innebär att området endast får användas 

för bostadsändamål, att området endast får bebyggas med hus som uppföres fristående, att 

byggnaden endast får uppföras med en våning, att byggnaden inte får uppföras till större höjd 

än 4,4 meter och att vind inte får inredas under tak med större takvinkel än 27 grader.  

 

Detaljplanen saknar bestämmelser om byggnads minsta avstånd till granntomt. Av punkten 5 i 

övergångsbestämmelserna till PBL och 17 kap. 4 § tredje stycket ÄPBL framgår att om inte 

annat är föreskrivet i byggnadsplanen ska 39 § i den numera upphävda byggnadsstadgan (BS) 

tillämpas som bestämmelse i planen. Enligt 39 § BS är huvudregeln att byggnad inte får 

placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter. 

 

Den ansökta åtgärden innebär att befintlig byggnad förses med ett sadeltak med 45 graders 

vinkel varvid en ytterligare boendevåning tillskapas. Som förvaltningen konstaterar i 

tjänsteskrivelsen avviker den ansökta åtgärden från detaljplanen avseende våningsantal och 

 
6 Prop. 2013/14:126 s. 181f. 
7 Prop. 2013/14:126 s. 311, Juno-kommentaren till 9 kap. 31 d § PBL. 
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takvinkel. Vidare kommer en mindre del av tillbyggnaden (den norra gaveln) placeras 

närmare tomtgräns än 4,5 meter.  

 

Vad först gäller våningsantalet får följande anföras. Det är korrekt såsom förvaltningen 

påpekar att det finns flera rättsfall i vilka avvikelser från planbestämmelser om våningsantal 

inte ansetts kunna ses som en liten avvikelse. I förarbetena anges att det inte är tänkt att 

bestämmelsen i 9 kap. 31 b § PBL ska kunna ge stöd för att mera allmänt kunna avvika från 

begränsningar avseende hur många våningar som får marken får bebyggas med.8 Som 

framgår av förarbetena finns det dock inget absolut hinder mot att ett överskridande av antalet 

tillåtna våningar kan ses som en liten avvikelse. Se närmare härom nedan. I förevarande 

situation ska framhållas att det endast är fråga om en ytterligare våning och att våningens 

användning för bostadsändamål är förenlig med detaljplanens syfte. Det ska särskilt noteras 

att byggnadshöjden fortfarande är planenlig.  

 

Vad sedan gäller takvinkeln får följande anföras. Takvinkeln är 45 grader i stället för den i 

detaljplanen tillåtna vinkeln om 27 grader. Som nämnts ovan ska dock avvikelser inte 

bedömas utifrån absoluta mått och tal utan ska ses i förhållande till samtliga föreliggande 

omständigheter. I likhet med avvikelsen avseende våningsantalet rör det sig om en avvikelse 

från en egenskapsbestämmelse. Som nämnts ovan finns det enligt förarbetena ett större 

utrymme för avvikelser från egenskapsbestämmelser jämfört med avvikelser från 

användningsbestämmelser. 

 

Liksom förvaltningen konstaterar har nämnden år 1979, avseende fastigheterna Ekhammar 

4:220–224 (Klostervägen 7, 9, 11, 13 och 15), gett bygglov för påbyggnad med en våning och 

sadeltak med 45 graders vinkel, se bilaga 1. De fem fastigheterna är belägna på samma gata 

som Kamal Osmanovs fastighet (Klostervägen 27), se översiktskarta över området i bilaga 2 

och foton i bilaga 3. Nämnden har alltså avseende samtliga dessa fem fastigheter gett bygglov 

för samma typ av avvikelser från planen som det nu är fråga om, dvs. överskridande av dels 

tillåtet våningsantal (två våningar i stället för en), dels tillåten takvinkel (45 graders takvinkel 

i stället för 27 grader).  

 
8 Prop. 2013/14:126 s. 180f. 
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Med hänsyn till nämndens tidigare dispenspraxis för samma typ av avvikelser som det nu är 

fråga om ska avvikelserna, i enlighet med ovan nämnda förarbetsuttalande9, ses som en liten 

avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL.  

 

I sammanhanget ska tilläggas att det är korrekt, såsom förvaltningen anför, att byggloven 

getts före den första plan- och bygglagstiftningen och att det då fanns ”undantag i 

lagstiftningen”. Det ska dock observeras att det är just denna situation som förarbetsuttalandet 

tar sikte på, dvs. ”att utbyggnaden av ett kvarter eller ett område före ÄPBL:s ikraftträdande 

skett genom systematiskt medgivna dispenser av samma slag för flertalet fastigheter”.   

 

Till ytterligare stöd för att avvikelserna ska ses som en liten avvikelse hänvisas till RÅ 1997 

not 66. Rättsfallet gällde bygglov för uppförande av en byggnad som avvek från planen i 

fråga om både höjd och våningsantal. Regeringsrätten konstaterade att det inte var fråga om 

en sådan systematisk dispensgivning som anges i förarbetena. Regeringsrätten uttalade dock 

att byggnaden ”ansluter till vad som är vanligt inom området och inte medför sådana 

miljömässiga effekter som skulle kunna anses beröra en vidare krets än sakägarna och de 

närboende”. Regeringsrätten ansåg därför att planavvikelsen var en mindre avvikelse som var 

förenlig med planens syfte. Som framgår av fotona på andra byggnader i närområdet är det 

mycket vanligt med just byggnader med fler än ett våningsplan och sadeltak med 45 graders 

vinkel, se bilaga 3. Även mot denna bakgrund ska avvikelserna, i enlighet med 

Regeringsrättens avgörande, ses som en liten avvikelse.  

 

Vad därefter gäller avståndet till tomtgränsen får följande anföras. Liksom förvaltningen 

konstaterar placeras den extra våningen något närmare tomtgräns än vad bestämmelsen i 39 § 

andra stycket BS anger. Nämnden får dock enligt 39 § tredje stycket BS medge undantag från 

bestämmelsen om det är påkallat av särskilda skäl, om det kan ske utan men för granne eller 

fara för t.ex. brandsäkerhet och under förutsättning att det inte försvårar ett lämpligt 

bebyggande av området. Om förutsättningarna för undantag enligt 39 § tredje stycket BS är 

uppfyllda innebär det att åtgärden ska betraktas som planenlig.  

 

 
9 Prop. 1989/90:37 s. 57. 
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I enlighet med vad förvaltningen anför har nämnden så sent som år 2019, avseende den 

närliggande fastigheten Ekhammar 4:226 (Klostervägen 19), gett bygglov för påbyggnad med 

en våning och sadeltak med 45 graders vinkel (se foto i bilaga 3). Åtgärden avvek från 

detaljplanen i samma avseenden som den nu ansökta åtgärden och tillbyggnaden placerades 

närmare tomtgränsen än 4,5 meter, se handlingar i ärendet i bilaga 4. Som framgår av 

nämndens beslut ansåg nämnden att det förelåg särskilda skäl för undantag från bestämmelsen 

i 39 § BS om ett minsta avstånd om 4,5 meter till tomtgränsen. Samma skäl för undantag 

föreligger i förevarande situation. I likhet med vad förvaltningen konstaterar i 

tjänsteskrivelsen ska det framhållas att den nu ansökta åtgärden avviker mindre från 39 § BS 

eftersom tillbyggnaden inte sträcker sig lika långt längs med tomtgränsen. Tillbyggnaden kan 

inte anses ge upphov till sådant men för berörd granne som avses i nämnda paragraf varvid 

särskilt beaktas att det endast är byggnadernas gavlar som vetter mot varandra och att 

befintlig byggnad – i likhet med merparten av byggnaderna i närområdet – ursprungligen är 

uppförd i tomtgräns. Det finns inte heller något hinder mot placeringen med hänsyn till 

brandsäkerhet eller möjligheten att bebygga området på lämpligt sätt. Mot denna bakgrund är 

förutsättningarna för att medge undantag enligt 39 § tredje stycket BS uppfyllda. Den ansökta 

åtgärden är därmed planenlig i detta avseende.  

 

Även om nämnden skulle anse att undantag enligt 39 § tredje stycket BS inte kan medges ska 

avvikelsen, i likhet med nämndens konstaterande i 2019 års beslut, ses som en liten avvikelse. 

I denna del hänvisas till vad som anförts ovan angående varför den kan ses som en liten 

avvikelse.  

 

Mot bakgrund av vad som anförts kan de aktuella avvikelserna (avseende våningsantal och 

takvinkel samt, i förekommande fall, avståndet till tomtgräns) efter en samlad bedömning, 

både sammantaget och var för sig, godtas som en liten avvikelse förenlig med detaljplanens 

syfte i enlighet med 9 kap. 31 b § och 31 d § PBL.  

 

2.2.2. Övriga förutsättningar för bygglov är uppfyllda  

Vad slutligen gäller de övriga förutsättningarna för bygglov som anges i 9 kap. 30 § PBL får 

följande anföras.  
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Av 9 kap. 30 § PBL följer bl.a. att åtgärden ska uppfylla kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1 

PBL (det s.k. anpassningskravet) och 2 kap. 9 § PBL (det s.k. omgivningskravet). 

 

I ärendet har det kommit in synpunkter från de tre grannfastigheterna Ekhammar 4:229, 

(angränsande fastighet i norr), Ekhammar 4:233 (angränsande fastighet i öster) och 

Ekhammar 4:257 (fastighet på andra sidan gatan). Det har bl.a. anförts att byggnaden inte 

kommer att passa in i bebyggelsen samt att den kommer att innebära ökad skuggning och 

insyn.  

 

Anpassningskravet innebär bl.a. att byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 

av en god helhetsverkan. I detta sammanhang får återigen hänvisas till nämndens beslut från 

år 2019 i vilket nämnden bl.a. konstaterade att området kommit att präglas av varierande 

takvinklar, hushöjder m.m. och att nämnden ansåg att den föreslagna gestaltningen 

överensstämde med områdets karaktär. Som förvaltningen framhåller liknar åtgärderna 

varandra. Det kan också noteras att det i båda ärendena är samma arkitekt som arbetat med 

utformningen. Områdets karaktär och formspråk har därvid beaktats vilket bidrar till en god 

helhetsverkan i området. Den ansökta åtgärden uppfyller därmed anpassningskravet.  

 

Omgivningskravet innebär bl.a. att ett byggnadsverk inte får placeras eller utformas på ett sätt 

som medför en betydande olägenhet för omgivningen. Det kan t.ex. avse risk för 

brandspridning, sikt och ljusförhållanden för angränsande fastighet. Vid bedömning av vad 

som utgör betydande olägenheter måste områdets karaktär och förhållandena på orten 

beaktas.10 Det innebär t.ex. att boende i ett tätbebyggt område har att räkna med en högre grad 

av insyn. Det ska vara fråga om väsentliga olägenheter för att de ska anses utgöra betydande 

olägenheter. Av praxis framgår att domstolarna är mycket restriktiva med vad som utgör 

betydande olägenheter, se t.ex. RÅ 1990 ref 52 som gällde bygglov för påbyggnad med en 

våning på ett envånings radhus. Regeringsrätten konstaterade att det i ett så förhållandevis 

tätbebyggt område som det var fråga om var närmast oundvikligt att byggnader tidvis 

kommer att kunna skugga varandra och att en tillbyggnad med en ytterligare våning kan 

komma att medföra ökad skuggning för grannarna. Regeringsrätten ansåg därför att 

 
10 Prop. 1985/86:1 s. 484. 
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olägenheterna, med hänsyn till områdets karaktär och bebyggelseförhållandena i övrigt, inte 

kunde anses vara betydande. Med hänsyn till de aktuella fastigheternas och byggnadernas 

placering i förhållande till varandra, liksom områdets karaktär, kan de olägenheter som gjorts 

gällande inte anses vara betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Det finns därför 

inte skäl att neka bygglov på denna grund. Kamal Osmanov ansluter sig vidare till 

förvaltningens bedömning att den ansökta åtgärden har mindre omgivningspåverkan än den 

åtgärd som nämnden år 2019 beviljade bygglov för på grannfastigheten Ekhammar 4:226.  

 

2.2.3. Likställighetsprincipen 

Slutligen ska också framhållas att den ansökta åtgärdens avvikelser från detaljplanen är 

desamma som nämnden har bedömt som en liten avvikelse i 2019 års bygglov på 

grannfastigheten Ekhammar 4:226. Utfallet av prövningen av avvikelsernas tillåtlighet måste 

därför bli detsamma. Bygglov ska därför ges även för den nu ansökta åtgärden. En annan 

bedömning skulle strida mot den kommunala likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § 

kommunallagen, vilken också finns grundlagsfäst i 1 kap. 9 § regeringsformen. 

 

2.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreligger rättsliga förutsättningar för bygglov. Avvikelserna kan efter en 

samlad bedömning, både sammantaget och var för sig, godtas som en liten avvikelse förenlig 

med detaljplanens syfte. 

 

 

Sonja Rodhe 

Biträdande jurist 
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Bilagor 

Bilaga 1 Handlingar från ärende avseende bygglov för tillbyggnad (påbyggnad med en 

våning) på fastigheterna Ekhammar 4:220–224 (Klostervägen 7, 9, 11, 13 och 

15) 

Bilaga 2 Översiktskarta 

Bilaga 3 Foton på fastigheter på Klostervägen 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 och 40 

Bilaga 4 Handlingar från ärende med dnr BYGG.2018.246 avseende bygglov för 

tillbyggnad (påbyggnad med en våning) på fastigheten Ekhammar 4:226 

(Klostervägen 19)  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-03-29     

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.2020.253, Förhandsbesked för 
nybyggnad av bostadshus, TIBBLE-SÅNKAN 
1:1, Grevelundsvägen, Bro 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av ett tre stycken enbostadshus och komplementbyggnad 

med nedan givna villkor på fastigheten Tibble-Sånkan 1:1 med stöd av 

Plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 kap. 17 § 

2. Villkor: 

Utformning och färgsättning av byggnader på tomterna ska ske 

samordnat. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus respektive 

garage är cirka 130 m2 och 50 m2. Huvudbyggnader får uppföras i högst 

ett plan med inredd vind, komplementbyggnader i högst ett plan utan 

inredd vind. Tomtstorlek är minst 2000 m2. Garage placeras minst 6 

meter från tomtgräns mot väg.  

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

57  

Förhandsbeskedsprövning (13 tim):      10 920 kronor 

Kungörelse:                                         277 kronor 

Totalt:                                11 197 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-03-29    

 

 

 

 

Sammanfattning 

Första ansökan inkom den 27 november 2012 gällande förhandsbesked för 

avstyckning av fastigheten Tibble-Sånkan 1:1. Förhandsbeskedet har gått ut 

och Lantmäteriet har som ett krav att det finns ett giltigt förhandsbesked för att 

kunna stycka av tomterna. Förhandsbesked beviljades i Bygg- och 

miljönämnden 18 maj 2017. En ny ansökan om förhandsbesked har kommit in 

21 juli 2020 till Bygg- och miljönämnden. 

Åtgärderna som ansökan avser är nybyggnation av tre stycken enbostadshus 

och tillhörande komplementbyggnad. De tilltänkta avstyckningarna är på 2000 

m2. Fastigheten Tibble-Sånkan 1:1 är en stor fastighet på över 64 hektar. Den 

del av Tibble-Sånkan 1:1 som denna ansökan avser är idag oexploaterad 

skogsmark.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-07-21 

 Situationsplan, Illustration plan som inkom 2020-07-21 

 Situationsplan som inkom 2020-07-21 

 Situationsplan, VA som inkom 2020-07-21 

 Information VA som inkom 2020-07-21 

 Yttrande miljö VA som inkom 2020-08-12 

 Yttrande som inkom 2020-08-24 

 Intyg vatten som inkom 2021-03-08 

 Intyg vatten som inkom 2021-03-08 

 Intyg vattenkvantitet som inkom 2020-11-12  

 Yttrande miljö vatten som inkom 2021-03-19 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Första ansökan inkom den 27 november 2012 gällande förhandsbesked för 

avstyckning av fastigheten Tibble-Sånkan 1:1. Förhandsbeskedet har gått ut 

och Lantmäteriet har som ett krav att det finns ett giltigt förhandsbesked för att 

kunna stycka av tomterna. Förhandsbesked beviljades i Bygg- och 

miljönämnden 18 maj 2017. En ny ansökan om förhandsbesked har kommit in 

21 juli 2020 till Bygg- och miljönämnden.  
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-03-29    

 

 

 

Åtgärderna som ansökan avser är nybyggnation av tre stycken enbostadshus 

och tillhörande komplementbyggnad. De tilltänkta avstyckningarna är på 2000 

m2. Fastigheten Tibble-Sånkan 1:1 är en stor fastighet på över 64 hektar. Den 

del av Tibble-Sånkan 1:1 som denna ansökan avser är idag oexploaterad 

skogsmark.  

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden inte strider mot ÖP2010 och inte 

skadar Riksintresset för Kulturmiljövården. Bygglovsavdelningen bedömer att 

den ansökta åtgärden, som innebär nybyggnation av tre stycken enbostadshus, 

syftar till att markområdet används för det ändamål det är mest lämpat för.  

Bygglovsavdelningen bedömer även att ett tillskott på tre nya hushåll inte 

kommer att orsaka betydande skada för grannarna gällande trafiken på 

Grevelundsvägen. Bygglovsavdelningen föreslår därmed att Bygg- och 

miljönämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad tre 

stycken enbostadshus på fastigheten Tibble-Sånkan 1:1. Detta i enlighet med 

PBL 9 kap. 17 §.  

Förutsättningar 

Fastigheten Tibble-Sånkan 1:1 och det området ansökan avser är belägen 

utanför detaljplanerat område och tätortsavgränsningen. Området som ansökan 

avser är i dagsläget skogsmark. De nya fastigheterna kommer tillsammans med 

tidigare bebyggelse bilda sammanhållen bebyggelse. I närområdet finns idag 

fyra stycken bostadshus. De tre nya husen placeras i direkt närhet till två av 

husen. 

Området som ansökan avser är belägen inom Riksintresset för 

Kulturmiljövården och angränsar till influensområdet för buller från 

Riksintresset för Totalförsvaret. Riksintresset för Kulturmiljövården avser en 

centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet från ett 

forntida stormannalandskap. Inom området där fastigheterna avses att bildas 

finns inga fornlämningar, men området angränsar till ett antal fornlämningar i 

nordost. Åtgärderna bedöms inte påverka dessa.  

Öster om de två sökta avstyckningarna norr om Grevelundsvägen växer den 

fridlysta arten fältgentiana som ingår i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för 

hotade växter.  

Gällande nybyggnation på landsbygden i Upplands-Bro kommun så framgår 

följande av ÖP2010 som antogs 2011 av kommunfullmäktige: Kommunen är i 

grunden positiv till byggande på landsbygden men bebyggande ska visa hänsyn 

till landskapsbilden och terräng bland annat. Vid konflikter mellan areella 

näringarnas behov och andra intressen ska det förstnämnda väga tyngst. I 

ÖP2010 framgår även att större sammanhängande obebyggda områden samt 

tysta områden bör undantas från ny bebyggelse. Lokalisering ska uppfylla 

lagkraven enligt PBL 2 och 8 kapitlet.  
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2021-03-29    

 

 

 

Enstaka nya bostäder ska i huvudsak ansluta till befintlig bebyggelse, antalet 

nya bostäder begränsas av platsens förutsättningar. 

Vatten och avlopp 

Sökande har borrat en brunn och mätt vattenkvantiteten, det vill säga tillgången 

på vatten. Sökande har också tagit prover på vattnet för att avgöra vattnets 

kvalité. Miljö- och livsmedelsavdelningen har granskat detta och kommit in 

med yttrande som bekräftar att vattenkvantitet och vattenkvalité uppfylls för 

fastigheten för det antal hushåll de söker för. 

Miljöavdelningen har lämnat tidigt ett yttrande där de beskriver sökandes 

ansökan om vatten- och avlopp. Avloppet bedöms kunna lösas med det sökta 

förslaget. 

För avlopp planeras två stycken reningsverk, ett norr om Grevelundsvägen och ett 

söder om Grevelundsvägen. Dessa två reningsverks avloppsvatten kommer att 

samlas upp och ledas till en gemensam efterpoleringsbädd som placeras nedströms 

dricksvattenbrunn. Detta bedöms av Miljöavdelningen ge ett tillräckligt avstånd 

för att inte innebära några problem för kringliggande fastigheter.  

Bygg- och miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet och bedriver tillsyn över 

enskilda avloppsanläggningar. Anläggandet av avloppsanläggningar är 

tillståndspliktigt och vid en beviljad ansökan om bygglov ska en ansökan om 

enskild avloppsanläggning lämnas in till Bygg- och miljönämnden.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har 

inkommit ett yttrande från en granne. Han uttrycker sig emot den föreslagen 

åtgärden. Förslaget inkräktar på deras privatliv enligt yttrandet. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden inte strider mot ÖP2010 och inte 

skadar Riksintresset för Kulturmiljövården. Bygglovsavdelningen bedömer att 

den ansökta åtgärden, som innebär nybyggnation av tre stycken enbostadshus, 

syftar till att markområdet används för det ändamål det är mest lämpat för.  

Bygglovsavdelningen bedömer även att ett tillskott på tre nya hushåll inte 

kommer att orsaka betydande skada för grannarna gällande trafiken på 

Grevelundsvägen. Bygglovsavdelningen föreslår därmed att Bygg- och 

miljönämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad tre 

stycken enbostadshus på fastigheten Tibble-Sånkan 1:1. Detta i enlighet med 

PBL 9 kap. 17 §.  
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2021-03-29    

 

 

 

Barnperspektiv 

Förslaget innebär möjligheter för barn att vistas på landsbygden vilket är 

viktigt för barns hälsa och välbefinnande.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-21 

2. Situationsplan, Illustration plan som inkom 2020-07-21 

3. Situationsplan som inkom 2020-07-21 

4. Situationsplan, VA som inkom 2020-07-21 

5. Information VA som inkom 2020-07-21 

6. Yttrande miljö VA som inkom 2020-08-12 

7. Yttrande som inkom 2020-08-24 

8. Intyg vatten som inkom 2021-03-08 

9. Intyg vatten som inkom 2021-03-08 

10. Intyg vattenkvantitet som inkom 2020-11-12  

11. Yttrande miljö vatten som inkom 2021-03-19 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:42 

 

 Meddelande om kungörelse 

- Alby 4:1 

- Alby 5:1 

- Skråmsta 1:1 

- Tibble-Önsta 4:1 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2020-08-12 ADM.2020.686

Bygglovsavdelningen

Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

TIBBLE-SÅNKAN 1:1

Intern remiss förhandsbesked

Er beteckning BYGG.2020.253

Bakgrund

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 28 juli 2020 med
en remiss till miljöavdelningen för granskning av vatten och avlopp på
fastigheten Tibble-Sånkan 1:1. Förhandsbeskedet gäller avstyckning och
nybyggnad av 3 st bostadshus på fastigheten. Miljöavdelningen har tidigare
yttrat sig i frågan i ärende HAL.2016.723.

Miljöavdelningens synpunkter

Avlopp

Fastigheten ligger inom område där normal skyddsnivå för miljöskydd och
hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro kommuns avloppspolicy, 2009-04-21, §
28. Enligt ansökan ska en gemensam avloppsanläggning anläggas för två av
fastigheterna och en enskild anläggning för en fastighet. En gemensam
efterpolerbädd för alla tre fastigheterna ska anläggas.

Avloppsanläggningarna och efterpoleringsbädden behöver vara rätt
dimensionerade för antal personer, i det här fallet ska två hushåll belasta den
ena anläggningen.

Lokalisering

Miljöavdelningen bedömer att placeringen av de båda avloppsanläggningarna
och efterpoleringsbädden följer Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd
om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten; HVMFS 2016:17, vad
gäller lokalisering av skyddsavstånd till dricksvattentäkt.

Dricksvatten

Enligt SGU består jordarten på rubricerad fastighet av morän, sandig eller
morän ospecificerad samt berg. I tidigare remiss till miljöavdelningen angavs
att dricksvattentäkter kommer att anläggas för var och en av de avstyckade
tomterna.

Tillgången på dricksvatten på fastigheten är att enligt SGUs
grundvattenöversikt för Upplands-Bro kommun så ligger fastigheten inom
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område med tämligen goda uttagsmöjligheter med en mediankapacitet på 600-
2000 l/h.

Inget underlag så som t.ex. provpumpning har lämnats in till miljöavdelningen.
För dricksvattenkvaliteten kan miljöavdelningen inte yttra sig över då inget
underlag så som dricksvattenanalys eller liknande har lämnats in.

Enligt SGUs undersökningar är sannolikheten mindre än 10 % att erhålla salt
(100 mg/l) i vatten från en bergborrad brunn inom rubricerad fastighet. Risk för
saltsmak känns först vid salthalt på 300 mg/l. I enlighet med
Livsmedelsverkets underlag för bedömning av dricksvattenprov betraktas
dricksvatten som tjänligt med anmärkning vid kloridhalten 100 mg/l (som
teknisk anmärkning) och vid 300 mg/l (som teknisk och estetisk anmärkning).
Men även lätt saltat vatten fräter på ledningarna och kan påskynda
korrosionsangrepp.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Anna Davidson
Miljöinspektör

Kopia:

Akt
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Från: Thomas Karlqvist
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Diarienummer : BYGG.2020.253
Datum: den 24 augusti 2020 12:47:48

Vi är emot byggnation på den mark som är föreslagen.
Det inkräktar även på det privatliv som vi idag har både inomhus som utomhus.
 
Husens placering mot oss är inte ok vilket vi redan för några år sedan överklagade.
 
Skickades från E-post för Windows 10
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Ankomstdatum 2021-02-22 Grevelunds Gräv AB 
Utfärdad 2021-03-08 Peter Kilsgård 
    
  Grevelundsvägen 3 
  197 93 Bro 
  Sweden 
 
Projekt Tibble Sånkan 1:1  
Bestnr   
 
 
Enskild dricksvattenförsörjn.    
 
Er beteckning Borrad Brunn 
  
Provtagare Peter Kilsgård 
Provtagningsdatum 2021-02-22 
 
Labnummer O11279143 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
DV-5  ----------   1 1 INRO 
Ca  51.9 4.2 mg/l 2 R INRO 
Mg  6.36 0.41 mg/l 2 R INRO 
Na  23.6 1.7 mg/l 2 R INRO 
K  3.00 0.21 mg/l 2 R INRO 
Fe  0.0276 0.0024 mg/l 2 R INRO 
Mn  6.37 0.45 µg/l 2 R INRO 
Cu  248 16 µg/l 2 R INRO 
Pb  0.544 0.102 µg/l 2 H INRO 
U  15.4 2.9 µg/l 2 H INRO 
totalhårdhet * 8.73  °dH 3 1 INRO 
       
turbiditet  0.77  FNU 4 1 ANFO 
konduktivitet  40.8  mS/m 5 1 ANFO 
pH  6.8   6 1 ANFO 
nitrit  <0.01  mg/l 7 J ANFO 
alkalinitet  130  mg HCO3/l 8 1 ANFO 
färg  12.1 3.6 mgPt/l 9 2 STGR 
CODMn  4.84 1.45 mg/l 10 2 STGR 
ammonium  <0.050  mg/l 10 2 STGR 
fosfat  <0.040  mg/l 10 2 STGR 
nitrat  34.6 5.18 mg/l 10 2 STGR 
fluorid  <0.20  mg/l 10 2 STGR 
klorid  25.3 3.79 mg/l 10 2 STGR 
sulfat  31.7 4.76 mg/l 10 2 STGR 
odlingsbara mikroorg.22°C, 3 dygn  450  CFU/ml 11 3 STGR 
koliforma bakterier  28  CFU/100ml 11 3 STGR 
E.Coli  <1  CFU/100ml 11 3 STGR 
Bedömning enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjn. Vattnet var vid provtag. tjänligt m anmärkning 
baserat på resultat från en eller flera parametrar.  
 
Cu:  Tjänligt med teknisk och estetisk anmärkning.  
nitrat:  Tjänligt med teknisk anmärkning.  
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 DV-5. Enskild dricksvattenförsörjning. 

 
 

2 Paket V-2. 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml.  
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO 11885 (mod) samt EPA-metod 200.7 (mod).  
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 
 
Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H2O2. 
 
Rev 2015-07-24 
 

3 Beräkning av vattnets hårdhet genom analys av Ca + Mg. 
 

4 Bestämning av Turbiditet enligt SS EN ISO 7027-1:2016 utg. 1. 
Turbiditeten bestäms nefelometriskt, dvs ljusspridningen i provet mäts under givna betingelser. 
Prov för bestämning av turbiditet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna 
parameter är tidskänslig. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS-EN ISO 5667-3 
utg. 3:2018 utg.4. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±23% vid 0.5 FNU, ±11% vid 100 FNU och ±11% vid 800 FNU 

Rev 2020-02-12 
 

5 Bestämning av Konduktivitet korrigerad till 25°C enligt SS-EN 27888 utg 1 
Prov för bestämning av konduktivitet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna 
parameter är tidskänslig. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS-EN ISO 5667-
3:2018 utg 4. 
Mätosäkerhet (k=2): ±12% vid 14.7 mS/m, ±10% vid 141 mS/m och ±10% vid 774 mS/m 
 
Rev 2020-01-24 
 

6 Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012, utg. 1. 
Prov för bestämning av pH bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna parameter 
är tidskänslig. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS-EN ISO 5667-3:2018 utg 4. 
Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±0.21 vid pH 6.87 och ±0.33 vid pH 11 
Avloppsvatten: ±0.21 vid pH 6.87 och ±0.33 vid pH 11 

Rev 2020-01-24 
 

7 Bestämning av nitrit/nitritkväve enligt ISO 15923-1:2013 utg.1 (diskret analys). 
Nitrit ger i sur lösning ett azofärgämne med sulfanilamid och en diamin. Färgen bestäms spektrofotometriskt. 
Resultatet anges som nitrit och/eller nitritkväve. 
Grumliga prover dekanteras alternativt filtreras. 
Prov för bestämning av nitritkväve bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna 
parameter är tidskänslig. Bestämning bör ske inom 1 dygn efter provtagning enligt standard SS-EN ISO 5667-3:2018 
utg.4. 

Mätosäkerhet (k=2)  
Renvatten:  ±15%  
Avloppsvatten: ±16%  

Rev 2019-11-05 
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 Metod 
 

8 Bestämning av alkalinitet enligt SS-EN ISO 9963-2 utg 1 
Provet titreras med saltsyra under avdrivande av koldioxid till slutpunkten pH 5.4. 
Prov för bestämning av alkalinitet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna 
parameter är tidskänslig. Bestämning bör ske inom 24 timmar efter provtagning. 
 
Mätosäkerhet (k=2):  
Renvatten: ±11% vid 24 mg/l eller 0.4 mekv/l och ±9% vid 220 mg/l eller 3.7 mekv/l 

Rev 2018-06-12 
 

9 Spektrofotometrisk bestämning av färg efter filtrering enligt metod C baserad på CSN EN ISO 7887. 
 
Rev 2013-09-26 
 

10 Bestämning av kemisk syreförebrukning , CODMn enligt metod baserad på CSN EN ISO 8467. 
Bestämning av ammonium med spektrofotometri, enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, 
CSN EN 16192. 
Bestämning av nitrat, fluorid, klorid samt sulfat med jonkromatografi enligt metod baserad på CSN EN ISO 10304-1 
och CSN EN 16192. 
Bestämning av fosfat med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878 SM 4500-P. 
 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden för bestämning av ammonium, nitrat, fluorid, klorid samt sulfat. 
 
Rev 2020-02-12 
 

11 Enskilt dricksvatten, mikrobiologisk kontroll 
Odlingsbara mikroorganismer 22°C enl. SS-EN ISO 6222, utg.1 
Koliforma bakterier 35°C enl. SS 028167 utg.2  
E.coli 44°C enl. SS 028167 utg.2  
 
Rev. 2021-03-01 
 

 
 
 Godkännare 
ANFO Anna Forsgren 

 
INRO Ingalill Rosén 

 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
H Mätningen utförd med ICP-SFMS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska 
ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska 
ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

R Mätningen utförd med ICP-AES 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska 
ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska 
ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

2  
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

3 För mätning och eventuell bedömning svarar Mikrolab i Stockholm AB, Kung Hans väg 3, 192 07 Sollentuna.  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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From: ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd. Tfn: 08-52 77 52 00. Email: info.ta@alsglobal.com
To: Grevelunds Gräv AB  Ref: Peter Kilsgård [peter.kilsgard@jm.se]
Program:   DRVTNE
Ordernumber: T2101557  ( ; Tibble Sånkan 1:1 )
Report created: 2021-03-08 by ingalill.rosen

ELEMENT SAMPLE Borrad Brunn
Sampling Date 2021-02-22
DV-5 ----------
Ca mg/l 51,9
Mg mg/l 6,36
Na mg/l 23,6
K mg/l 3
Fe mg/l 0,0276
Mn µg/l 6,37
Cu µg/l 248
Pb µg/l 0,544
U µg/l 15,4
totalhårdhet °dH 8,73
turbiditet FNU 0,77
konduktivitet mS/m 40,8
pH 6,8
nitrit mg/l <0.01
alkalinitet mg HCO3/l 130
färg mgPt/l 12,1
CODMn mg/l 4,84
ammonium mg/l <0.050
fosfat mg/l <0.040
nitrat mg/l 34,6
fluorid mg/l <0.20
klorid mg/l 25,3
sulfat mg/l 31,7
odlingsbara mikroorg.22°C, 3 dygn CFU/ml 450
koliforma bakterier CFU/100ml 28
E.Coli CFU/100ml <1

Some cells may have comments attached, identified as a small red
triangle in the upper right corner of the associated cell.
 
******* represent analyses that are not ready yet.
An empty cell represent a parameter that is not being analysed.
 
Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information.
For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the
corresponding signed final report from ALS Scandinavia  - Danderyd
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YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö- och livsmedelsavdelningen
Handläggare:

Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2021-03-18 ADM.2020.686

Bygglovsavdelningen

Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

TIBBLE-SÅNKAN 1:1

Intern remiss förhandsbesked

Er beteckning BYGG.2020.253

Bakgrund

Ärendet gäller ett förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 3 st
bostadshus på fastigheten Tibble-Sånkan 1:1.

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 9 mars 2021 med
komplettering gällande dricksvattenkvalitet på fastigheten Tibble-Sånkan 1:1.
Ett borrprotokoll utförts 2020-10-20 inkom till miljö-och
livsmedelsavdelningen den 2020-11-12.

Miljö-och livsmedelsavdelningens kommentarer

Dricksvattnets kvantitet

För att bedöma om det finns tillgång till tillräckligt mycket dricksvatten för att
försörja de tre nya fastigheterna har en provborrning utförts 2020-10-20.

Tillgången (kvantiteten) av dricksvatten på fastigheten är enligt borrprotokollet
2400 liter/timmen.

Enligt Livsmedelsverkets och SGUs broschyr "Att anlägga egen brunn för bra
dricksvatten" behövs vid "normal vattenförbrukning mellan 150 till 200 liter
vatten per person och dygn. För ett hushåll med fem eller fler personer måste
brunnen ha en tillströmning på cirka 40 till 50 liter i timmen och ett visst
vattenmagasin i brunnen”.

Miljö-och Livsmedelsavdelningen bedömer att tillgången enligt borrprotokollet
bör vara tillräckligt för 3 hushåll.

Dricksvattnets kvalitet

Den nya dricksvattenanalysen utfärdad 2021-03-08 visar på tjänligt med
anmärkning för nitrat och koppar. Ett resultat som visar tjänligt med
anmärkning betyder att vattnet är godkänt att användas för enskilt bruk. Se
nedan kommentarer för koppar, nitrat och eventuella risker.
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Yttrandet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Anna Davidson
Miljöinspektör
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

   Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2021-04-01     

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.2021.69, Marklov för nybyggnad av 
dagvattendammar och markuppfyllnader på 
fastigheterna Ekhammar 4:269, Ekhammar 
4:21, Kungsängens-Tibble 1:38, bland annat 
adress Rålambs väg 14 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar marklov för nybyggnad av 

dagvattendammar och markuppfyllnader med stöd av 9 kap 35 § Plan- 

och bygglagen, PBL samt startbesked enligt 10 kap 22 §och 10 kap 23 

§, PBL. 

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

Marklov med startbesked 25 tim.                             21 000 kr 

Kungörelse                                    278 kr 

Summa                               21 278 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov, Förhandsbesked  

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande som är kommunens VA (vatten och avlopp) avdelning har kommit in 

med ansökan 10 februari 2021 om att göra flera markåtgärder på tre olika 

fastigheter. Det handlar främst om dagvattendammar och markuppfyllnader.  

Väsentlig markförändring kräver marklov enligt PBL och i detta fall blir hela 

åtgärden marklovspliktig när det gäller markförändringen.  
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-04-01 BMN 21/0005 

 

 

 

Vegetationer kräver inte marklov då det inte finns någon bestämmelse i 

detaljplanerna för uppförande av träd eller trädfällning. 

Den föreslagna åtgärden innebär att det blir en bättre dagvattenlösning för 

platsen. Detta kommer vara bra både för boende och personer som vistas i 

området att något görs åt problemet med dagvattnet. Förslaget baseras på en 

dagvattenutredning som har beställts av sökande. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar marklov med stöd av 9 

kapitlet 35 §, PBL samt startbesked enligt 10 kap 22 §och 10 kap 23 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-02-10 

 Ritning plan 1 som inkom 2021-02-10 

 Ritning plan 2 som inkom 2021-02-10 

 Ritning marksektion 1 som inkom 2021-02-10 

 Ritning marksektion 2 som inkom 2021-02-10 

 Ritning marksektion 3 som inkom 2021-02-10 

 Ritning typsektion som inkom 2021-02-10 

 Ritning planteringsplan 1 som inkom 2021-02-10 

 Ritning planteringsplan 2 som inkom 2021-02-10 

 Situationsplan/Översiktskarta som inkom 2021-02-17 

 Beskrivning av projektet som inkom 2021-03-17 

 Yttrande Fastighetsägare Kungsängens-Tibble 1:143 som inkom 2021-

03-07 

 Yttrande Fastighetsägare Kungsängens-Tibble 1:143 som inkom 2021-

03-07 

 Yttrande Fastighetsägare Kungsängens-Tibble  1:55 som inkom 2021-

03-07 

 Yttrande Fastighetsägare Ekhammar 4:485 samt svar som inkom 2021-

03-12 

 Yttrande Samfällighet Ekhammar 4:404 som inkom 2021-03-12 

 Fotografi som inkom 2021-03-08 

 Svar för fyra yttranden från tekniska avdelningen som inkom 2021-03-

31 

 Dagvattenutredning som inkom 2021-03-24 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01  
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2021-04-01 BMN 21/0005 

 

 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande som är kommunens VA (vatten och avlopp) avdelning har kommit in 

med ansökan 10 februari 2021 om att göra flera markåtgärder på tre olika 

fastigheter. Det handlar främst om dagvattendammar och markuppfyllnader.  

Väsentlig markförändring kräver marklov enligt PBL och i detta fall blir hela 

åtgärden marklovspliktig när det gäller markförändringen. Vegetationer kräver 

inte marklov då det inte finns någon bestämmelse i detaljplanerna för 

uppförande av träd eller trädfällning. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av tre olika detaljplaner då åtgärden sker på tre olika 

fastigheter. I alla tre detaljplaner sker åtgärderna på allmän platsmark. 

Det är oklart om detta förslag är planenligt eller planstridigt. Vid marklov som 

gäller större åtgärder som har en stor omgivningspåverkan är det till fördel i 

handläggningen om man skickar ut ärendet till närmsta grannar. 

Enligt VA avdelningen är syftet med dammarna är att de ska agera som en 

fördröjning av dagvattenflödet samt avlasta ledningarna som finns idag. 

Området har redan idag en mättad bädd vilket innebär det kan skapa förödande 

konsekvenser vid större nederbörd som ex ett 100-årsregn regn i form av 

översvämmande ytor. Detta kan hindras som sagt genom att ordna dammar och 

dikesled som dessutom kommer att rena vattnet.  

Avdelningen framför vidare att det måste göras någon åtgärd för detta. Därför 

beslutades i samband med dagvattenhanteringen också göra om området och 

anpassa till projektet ett grönt stråk i form av vandringsled genom plantage och 

träd. Plantagen och träden har också ett syfte som är att rena och suga upp 

vattnet. Höjderna från norrut mot söder har lednings höjd differens på ca 1,4 m. 

Detta kan avvika vid visa håll. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till cirka 73 fastighetsägare i området. Det har kommit 

in fem stycken yttranden till bygglovsavdelningen. 

VA- avdelningen som är sökande har bemött dessa yttranden. En del yttranden 

har handlat om att det krävs miljötillstånd för dagvattendammar. Anmälan om 

miljötillstånd handläggs parallellt med detta ärende från miljöavdelningen. 

En del av yttrandena har varit irrelevanta för den sökta åtgärden. Många av 

yttrandena handlar om barns säkert när det gäller dagvattendammar. Annars är 

det också mycket synpunkter om vegetationer som gäller för projektet men 

som egentligen inte prövas i marklovet. 
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-04-01 BMN 21/0005 

 

 

 

Utformning och skäl till beslut 

Den föreslagna åtgärden innebär att det blir en bättre dagvattenlösning för 

platsen. Detta kommer vara bra både för boende och personer som vistas i 

området att något görs åt problemet med dagvattnet. Förslaget baseras på en 

dagvattenutredning som har beställts av sökande. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar marklov med stöd av 9 

kapitlet 35 §, PBL samt startbesked enligt 10 kap 22 §och 10 kap 23 §, PBL. 

Upplysningar 

När dammarna och uppfyllnader är färdiga behöver sökande söka om 

slutbesked och intyga att marklovet har följts. 

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 

En god bebyggd miljö är viktig för alla barn. Detta förslag kommer möjliggöra 

för fler barn att vistas i naturen i området. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2021-04-01 BMN 21/0005 

 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-02-10 

2. Ritning plan 1 som inkom 2021-02-10 

3. Ritning plan 2 som inkom 2021-02-10 

4. Ritning marksektion 1 som inkom 2021-02-10 

5. Ritning marksektion 2 som inkom 2021-02-10 

6. Ritning marksektion 3 som inkom 2021-02-10 

7. Ritning typsektion som inkom 2021-02-10 

8. Ritning planteringsplan 1 som inkom 2021-02-10 

9. Ritning planteringsplan 2 som inkom 2021-02-10 

10. Situationsplan/Översiktskarta som inkom 2021-02-17 

11. Beskrivning av projektet som inkom 2021-03-17 

12. Yttrande Fastighetsägare Kungsängens-Tibble 1:143 som inkom 2021-

03-07 

13. Yttrande Fastighetsägare Kungsängens-Tibble 1:143 som inkom 2021-

03-07 

14. Yttrande Fastighetsägare Kungsängens-Tibble  1:55 som inkom 2021-

03-07 

15. Yttrande Fastighetsägare Ekhammar 4:485 samt svar som inkom 2021-

03-12 

16. Yttrande Samfällighet Ekhammar 4:404 som inkom 2021-03-12 

17. Fotografi som inkom 2021-03-08 

18. Svar för fyra yttranden från tekniska avdelningen som inkom 2021-03-

31 

19. Dagvattenutredning som inkom 2021-03-24 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Ägare av fastigheterna 

      Kungsängens-Tibble 1:143 

      Kungsängens-Tibble 1:55 

      Ekhammar 4:485 

      Ekhammar 4:404, Garvarens samfällighetsförening 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2021-04-01 BMN 21/0005 

 

 

 

Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

Ekhammar 4:21 

Ekhammar 4:469 

Ekhammar 4:470 

Ekhammar 4:471 

Ekhammar 4:472 

Ekhammar 4:481 

Ekhammar 4:482 

Ekhammar 4:483 

Ekhammar 4:484 

Ekhammar 4:495 

Ekhammar 4:496 

Ekhammar 4:497 

Ekhammar 4:498 

Kungsängens-Tibble 1:135 

Kungsängens-Tibble 1:136 

Kungsängens-Tibble 1:144 

Kungsängens-Tibble 1:145 

Kungsängens-Tibble 1:146 

Kungsängens-Tibble 1:147 

Kungsängens-Tibble 1:148 

Kungsängens-Tibble 1:155 

Kungsängens-Tibble 1:156 

Kungsängens-Tibble 1:157 

Kungsängens-Tibble 1:158 

Kungsängens-Tibble 1:159 

Kungsängens-Tibble 1:470 

Kungsängens-Tibble 1:48 

Kungsängens-Tibble 1:49 

Kungsängens-Tibble 1:50 

Kungsängens-Tibble 1:51 

Kungsängens-Tibble 1:52 

Kungsängens-Tibble 1:53 

Kunsgängens-Tibble 1:54 

Kunsgängens-Tibble 1:56 

Kunsgängens-Tibble 1:57 

Kunsgängens-Tibble 1:58 

Kunsgängens-Tibble 1:59 

Kunsgängens-Tibble 1:60 

Kunsgängens-Tibble 1:61 
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Ansökan om bygglov 

Sid 1 (6) 

In
er

a 
A

B
 3

30
05

5 
17

08
 

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) 

In
er

a 
A

B
 3

30
05

5 
17

08
 

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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Sid 3 (6) 

In
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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) 

In
er

a 
A

B
 3

30
05

5 
17

08
 

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: 

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

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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februari 16, 2021

Gröna dalen arb.område
1:1 700

o

50 0 50 100 [m]

 Fastighetskartan

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Fastighet  

 

Adress (översikt)  

EKHAMMAR 4:268
Fastighetsnyckel: 10341217 Uppdaterad datum: 2020-12-13

Distriktsnamn: Kungsängen-Västra Ryd Allmän del senast ändrad: 20190227

Status: Levande Senast ändrad: 2019-02-26

Rankhusvägen 70 19631 Kungsängen

Rankhusvägen 77 19631 Kungsängen

Rankhusvägen 68 19631 Kungsängen
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Från: Michael Weldai
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Cecilia Andersson
Ärende: Sv: dammar
Datum: den 17 mars 2021 13:28:05
Bilagor: R-51-1-001.pdf

R-51-1-002.pdf

Hej Tomislav
 
Kan absolut ge en beskrivning för projektet, vet inte gällande detaljplan om det är något som är
på gång då jag endast har hand om utförandet av projektet.
 
Syftet med dammarna är att de ska agera som en fördröjning av dagvatten flödet samt avlasta
ledningarna som finns idag. Området har redan idag en mättad bädd vilket innebär det kan skapa
förödande konsekvenser vid större nederbörd som ex ett 100årig regn i form av översvämmande
ytor. Detta kan hindras som sagt genom att ordna dammar och dikesled som dessutom kommer
att rena vattnet. Vi vet idag att det måste göras någon återgärd därför beslutades i samband
med dagvattenhanteringen också göra om området och anpassa till projektet ett grön stråk i
form av vandringsled genom plantage och träd. Plantagen och träden har också ett syfte som är
att rena och suga upp vattnet. Höjderna från norrut mot söder har lednings höjd differens på ca
1,4m kan avvika i visa håll.
Bifogar ritningar som visar ledningsanslutningarna till dammarna och diken (ledningsritningar får
inte publiceras).
 
Kan skicka utvecklingsplanerna, Cecilia har förslaget för området.
 
Återkoppla om det är något oklart eller behöver utveckla mer 
 
Med vänliga Hälsningar,
 
Michael Weldai
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 17 mars 2021 12:59
Till: Michael Weldai <Michael.Weldai@upplands-bro.se>
Ämne: dammar
 
Hej Michael,
 
Jag Cecilia diskuterade igår.
Vi var lite osäkra med syftet med dammarna och uppfyllnader.
 
Det vore bra om vi kunde få en projektbeskrivning av åtgärden.
Är det ny detaljplan på gång?
Det är bra också för politiker att få en beskrivning.
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Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från: Michael Weldai <Michael.Weldai@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 mars 2021 11:26
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: dagvattenutredning, dammar
 
Tack!
 
Har skickat den.
 
Med vänliga Hälsningar,
 
Michael Weldai
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 mars 2021 11:06
Till: Michael Weldai <Michael.Weldai@upplands-bro.se>
Ämne: dagvattenutredning, dammar
 
Hej,

Cecilia undrade om det har gjorts en dagvattenutredning för förslaget?
Jag gissar att du har nämnt att det har gjorts.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
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tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
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Från: Ljungström, Robin
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande från berörd granne avseende diarienummer: BYGG.2021.69
Datum: den 7 mars 2021 07:51:01
Bilagor: image001.png

image002.png

Hej Bygg och Miljönämnden och Tomislav,
 
Jag är ägare till fastigheten Kungsängens Tibble 1:143 vill yttra oss gällande det förslag som nu finns
framtaget.
 
Vi vänder oss emot förslaget och specifikt den största uppfyllanden som planerats och ritats ut i  den
nordligaste delen av planen. Det är en uppfyllnad på ca 40*10 meter och som på högsta punkten
planeras vara 2,5 m hög, som löper i en nord/sydlig riktning. Denna är utplacerad på ritningen så pass
nära vår fastighet att den väsentligt kommer påverka sikt och därmed skapa en mer ”instängd” känsla
som kan ge upphov till ökad inbrottsrisk m.m.
 
Vidare saknas flera fullvuxna träd (björkar) samt en större videbuske på situationsplanen som om
uppfyllanden på planerad plats kommer innefattas i uppfyllandens massa och då riskera att bli lidande
och tom riskera att dö. Dessa ser ni på bifogad bild längst till vänster. 

Jag motsätter mig därför förslaget som skickats ut. 
 
Med vänlig hälsning
 
Robin Ljungström
Inköpschef, Fleet Manager, Facility Manager & Hållbarhetsansvarig
robin.ljungstrom@anticimex.se
Mobil: +46 (0) 70 849 53 32
 
Anticimex AB
Postadress: Box 47025, SE-117 43 Stockholm
Besöksadress: Årstaängsvägen 21b, Stockholm
www.anticimex.se
När du skickar e-post till Anticimex innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingen sker i enlighet med den nya
dataskyddsförordningen (GDPR). Läs gärna mer på anticimex.se/personuppgifter
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Från: Therese Ljungström
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygg 2021.69
Datum: den 7 mars 2021 09:02:28
Bilagor: vattenmov

vattena ̈ng
växtlighet

Hej Bygg och miljönämnden Upplands Bro kommun

Jag heter Therese Ljungström och är ägare av fastigheten kungsängens Tibble 1:143 och vill med detta mail
yttra mig kring uppförandet av uppfyllnad/kulle på 2,5 m höjd  * 40 m längd som enligt bifogad situationsplan
skall ske i anslutning till min fastighets baksida.
Uppförandet av denna kulle skulle inte bara innebära ett inkräktande på rådande natur, dvs träd, buskar och
befintlig växtlighet utan även ett enormt inkräktande på min baksidas insyn och utsikt.
Uppförande av denna kulle skulle innebära en omfattande insynsskyddad baksida för min del vilket kommer
kunna leda till att inbrott och tillgång till min fastighets baksida kan ske i skymundan, detta gör mig otroligt
orolig och illa till mods!

Jag motsätter mig uppförandet av utfyllnaden/kullen starkt och tycker att det finns tydliga belägg för att placera
denna annorstädes där den vare sig påverkar befintlig växtlighet eller utgör ett hot mot fastighetsinnehavarnas
trygghet.

Vidare bifogar jag bild och film där befintlig växtlighet (utseende idag mars månad ) syns och även hur vatten
ansamlas en bra bit bort från min fastighet.

Hälsningar
Therese Ljungström ägare av Kungsängens Tibble 1:143
0733 866561
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Att: Tomislav Dragoja

Grannhörande avseende situationsplan tillhörande ansökan om

marklov för dagvattendammar inom fastigheten Ekhammar 4:269 och

övriga - BYGG.2021.69

Det är positivt att kommunen har för avsikt att anlägga en blågrön struktur inom Gröna dalen som
bidrar till att skapa ett dagvattensystem som är anpassat till framtida klimat. Det är dock viktigt att ett
öppet dagvattensystem anläggs på ett sätt som inte riskerar att orsaka olägenheter för oss som bor
närmast den planerade dammen.

Med anledning av de frågeteckan och synpunkter som framförs nedan på underlaget anser vi att
marklov för dagvattendammar inom aktuellt område inte kan medges.

Behov av förtydligande
Den situationsplan som skickats ut på remiss väcker många frågor som gör det svårt att som
närboende förstå på vilket sätt denna dagvattenlösning/våtmark kommer påverka oss som bor allra
närmast. För att som närboende kunna ta ställning till förslaget behöver underlaget kompletteras
med följande information:

1. I Utvecklingsprogram för Gröna dalen, 16 maj 2018, föreslås ett långt stråk med dammar samt
meandrande och öppna dagvattenlösningar längs med hela Gröna dalen och ända ut till Mälaren.
De nu översända situationsplanerna tycks utgöra en del av denna dagvattenlösning men det är
oklart på vilket sätt de hänger ihop:

- Vilken utredning ligger till grund för storleken, dimensioneringen och placeringen av
dagvattendammen på situationsplan märkt L-30-1-002?
- Hur hänger behovet av en så stor damm ihop med övriga dammar/meandringar som
planeras inom Gröna dalen (Utvecklingsprogram för Gröna dalen, 16 maj 2018, samt
detaljplan för Tibbleängen)?
- Vilka lokaliseringar av dagvattendammar har utretts?
- Vilka lokaliseringar har valts bort och av vilka anledningar?

2. Från vilka ytor och vilken markanvändning kommer dagvatten avledas till de föreslagna
dammarna?

3. Kommer dammarna ha en permanent vattenyta och vilka vattennivåer kommer det vara i
dammen i situationsplan L-30-1-002 vid olika flöden/regnintensiteter?

4. Hur avser kommunen att säkerställa att dammarna inte skapar olägenheter för oss närboende i
form av myggproblematik med hänsyn till den mycket nära placeringen av dammarna till
bostadshus med trädgårdar/uteplatser? Stickmyggslarver trivs i grunda vatten som kommer
bildas längs med dammarnas kantzoner och stickmyggor rör sig ett par hundra meter från sin
kläckplats. Tomtgränserna för de närmsta bostadshusen ligger endast ca 30 meter ifrån den
stora dammens kantzon.
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5. Hur avser kommunen att säkerställa att dammarna inte skapar olägenheter för oss närboende i
form av dålig lukt med hänsyn till den mycket nära placeringen av dammarna till bostadshus
med trädgårdar/uteplatser?

6. Hur har den föreslagna placeringen av dagvattendamm i situationsplan L-30-1-002 tagit hänsyn
till säkerheten för lekande barn på uteplatser som vetter mot Gröna dalen och bara ligger ett
tiotal meter från tomtgränsenerna?

Miljötillstånd
Anläggande av en dagvattenanläggning är en anmälningspliktig åtgärd (9 kap 2 och 7 § miljöbalken
samt 13 och 14§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och kan även utgöra en
anmälningspliktig eller tillståndspliktig vattenverksamhet. Av de handlingar som
Samhällsbyggnadskontoret nu remitterat till oss framgår det inte om ett sådant miljötillstånd finns
eller kommer att sökas. De frågeställningar som vi har lyft ovan behöver bli belysta och närboende
behöver ges möjlighet att yttra sig över en sådan anmälan och/eller ansökan om tillstånd om detta
inte redan har gjorts. Vi har dock inte delgetts något sådant underlag under de tre år som vi bott på
nuvarande adress.

Gräns för arbetsområdet i situationsplan L-30-1-002
Vi motsätter oss att gränsen för arbetsområdet förläggs innanför vår fastighetsgräns. Vad som
motiverar ett sådant intrång framgår inte heller av handlingarna. Inte heller ges det någon förklaring
till varför arbetsområdesgränsen behöver gå rakt igenom våra grannars förråd.

Ett annat skäl till att gränsen för arbetsområdet behöver justeras är med hänsyn till skydd av
befintliga träd och vegetation längs med den västra sidan av dammen. Vi ställer oss positiva till att
befintliga träd och vegetation blir bevarade men för att inte riskera att träden och dess rotsystem
skadas vid en eventuell byggnation bör gränsen för arbetsområdet förläggas minst 2 meter utanför
trädkronornas ytterkant. Motsvarande hänsyn behöver även tas till de träd som växer i de
angränsande trädgårdarna och som inte är utmärkta på situationsplanen.

Byggtid
Förutsatt att ovanstående frågor blir belysta och delges berörda för samråd, samt att nödvändiga
miljötillstånd inhämtats, så är det önskvärt att arbetena med att anlägga dagvattendammar mm inte
förläggs till sommarperioden juni - augusti med hänsyn till närboende som vistas i sina trädgårdar
under ledig tid och semestrar. Denna period bör även undvikas med hänsyn till alla blommande växter
i läget för de föreslagna åtgärderna som lockar till sig bin, fjärilar och insekter som i sin tur utgör föda
åt fåglar.

Vänliga hälsningar
Anna Mróz och Mikael Eriksson
Blåbärsstigen 25

2021-03-07
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Från: Michael Weldai
Till: Bim Kaneteg
Kopia: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Sv: Grannhörande ang uppförande av dammar mm
Datum: den 12 mars 2021 13:25:49

Hej Bim,
 
Här kommer svar på frågor enligt nedan.

1. dammen har ett så kallat snällt slänt dvs lutning på 1:4 som är relativ låg lutning, längs
med slänten växer det form av vass som gör det mindre lättare att tränga sig igenom,
efter slänten kommer det rak platå så kallad hyllplan (20cm vattennivå) ifall man skulle
trilla ner så landar man inte ner i det djupare vatten, bojor runt dammen kommer att
placeras för ytterligare höja säkerheten.

2. Utformningen av gröna dalen har gjorts i hänsyn till områdets läge geologisk bakgrund,
samband med detta har man tagit hänsyn till växtligheterna i området.

3. Drift och underhåll kommer att skötas av Upplands-Bro Kommun
4. I samband med projekteringen och genomförandet så hålls det dialog med ledningsägare

och kommer att vara löpande under hela processen så ingen ledningsägare drabbas av
avbrott eller liknande.

Trevlig helg!
 
Med vänliga Hälsningar,
 
Michael Weldai
Projektingenjör
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
Tel  08-518 321 97
michael.weldai@upplands-bro.se
http://www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Bim Kaneteg <bimkan@hotmail.com> 
Skickat: den 12 mars 2021 13:10
Till: michael.welday@upplands-bro.se
Ämne: VB: Grannhörande ang uppförande av dammar mm
 
 
 

Från: Bim Kaneteg
Skickat: den 12 mars 2021 11:50
Till: Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Grannhörande ang uppförande av dammar mm
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1. Säkerhet. Inom det berörda området rör sig många skolbarn o många
barnfamiljer bor i angränsande fastigheter. Hur är tänket  kring
säkerheten runt dammarna? Om man som privatperson bygger en pool
på sin tomt måste det finnas staket och även täckning av densamma.
Vad gäller här? Hur ska man undvika drunkningsolyckor?

2. Inom det område som planerats för diket, öster om gångvägen, finns
idag stora träd och blommande sådana och även många stora vackra
buskar. Dessa miljöer är idag viktiga för både fåglar och insekter. Stora
träd tar tid att växa upp. Det är därför av största vikt att en inventering
kring detta i område görs och att man i så stor utsträckning ,som
möjligt, bevarar det mesta. Det är klokt av ekonomiska, ekologiska och
estetiska skäl.

3. Skötseln av dammar och vattendrag. För att området inte ska bli en
stinkande sumpmark och kläckningsmiljö för mygg måste skötsel och
rörelse garanteras. Ett stillastående vatten är drömscenario för
mygghonor och kan bli en riktig plåga för de kringboende. Finns medel
avsatta för just den skötseln?

4. I det område som är avsatt för diket finns idag flera av invånarnas
fiberledningar dragna. Viktigt att inga avbrott o problem uppstår i
samband med grävandet.

           Kungsängen 2021-03-12

          B -M Kaneteg Klippingv. 5
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Från: Håkan Tengnér
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Synpunkter på Grannhörande BYGG.2021.69
Datum: den 12 mars 2021 23:31:47

Hej!

Styrelsen för Garvarens samfällighetsförening har tidigare beslutat att synpunkter på
arbetena med dammar mm i Gröna dalen får anföras av berörda fastighetsägare själva eller
i en gemensam arbetsgrupp. Däremot är föreningen fastighetsägare för ett område som till
en mindre del gränsar till arbetsområdet, mellan Örtugsvägen 14 och Klippingvägen 13.
För föreningen lämnas följande synpunkter.

1. En gångstig med stenmjöl (SM) är tänkt att gå fram till vår "tomtomt" mellan gård
2 och 3 (föreningens område enligt ovan). Några tycker  att gångstigen onödigt
lockar in folk på vårt område. Andra anser dock att då det redan finns en
upptrampad stig som används av många, så kanske det är bra i alla fall. Vad är
syftet med gångstigen?

2. Dammarna och vattendragen måste skyddas mot att barn drattar i och drunknar
om de är så pass djupa. Dammarna ska som jag uppfattar det även vara
reservoarer mot översvämningar så det torde kunna bli djupt där. Utplacering av
livbojar antyder väl också att det blir mer än vadningsdjupt.

3. Någon form av åtgärd så att dammarna inte blir myggodlingar måste till. Kanske
fisk?

4. Det stora Lupinbeståndet i södra området (mot Blåbärsstigen) ser ut att ryka vilket
är bra (invasiv art som kväver inhemsk flora). Det bör säkerställas att det helt tas
bort samt att det görs på ett säkert sätt så att det inte medför spridning i
hanteringen (innan blommorna går upp i frö samt att avfallet förstörs vid
avfallsanläggning).

På uppdrag av Garvarens samfällighetsförenings styrelse
Håkan Tengnér
Sekreterare
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Hej Robin och Therese 
 
Som ni ser så är det ca 10m till närmaste fastighetsgräns dvs ligger inom marginaler för avstånd till 
fastighetsgräns, kan inte kommentera hur det kommer påverka er utsikt. Det är beklagligt om det 
skapar en otrygghetskänsla så ska det inte vara utan tvärtom sen också att skapa en mer naturkänsla 
där djur- och växtlivet kommer närmare. 
All plantage gällande träd och buskar mm sker under kontrollerade former där sakkunniga är 
inblandade för skapa bästa förutsättningar. Det finns ingen risker idag som skulle påverka befintlig 
växtligheter.  
Som ni kanske vet är det låga punkter redan idag där det ansamlas vatten och risk för 
översvämningen är och finns vid större nederbörd. Det vi gör nu med kullar, dammar och diken är att 
förhindra att såna risker kommer och drabbar dagvattennätet samt områden runtomkring gröna 
dalen. 
 
Hoppas om något detta ger svar på er frågor/funderingar om inte annat så är ni välkomna att 
återkoppla, ringa eller maila när som! 

 
 
 

 
Hej Bygg och Miljönämnden och Tomislav, 
Jag är ägare till fastigheten Kungsängens Tibble 1:143 vill yttra oss gällande det förslag som nu finns 
framtaget. 
Vi vänder oss emot förslaget och specifikt den största uppfyllanden som planerats och ritats ut i den 
nordligaste delen av planen. Det är en uppfyllnad på ca 40*10 meter och som på högsta punkten 
planeras vara 2,5 m hög, som löper i en nord/sydlig riktning. Denna är utplacerad på ritningen så pass 
nära vår fastighet att den väsentligt kommer påverka sikt och därmed skapa en mer ”instängd” känsla 
som kan ge upphov till ökad inbrottsrisk m.m. 
Vidare saknas flera fullvuxna träd (björkar) samt en större videbuske på situationsplanen som om 
uppfyllanden på planerad plats kommer innefattas i uppfyllandens massa och då riskera att bli lidande 
och tom riskera att dö. Dessa ser ni på bifogad bild längst till vänster. 
Jag motsätter mig därför förslaget som skickats ut. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Robin Ljungström 
Inköpschef, Fleet Manager, Facility Manager & Hållbarhetsansvarig 
robin.ljungstrom@anticimex.se 
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Mobil: +46 (0) 70 849 53 32 
Med vänliga Hälsningar, 
 

 
Michael Weldai 
Projektingenjör 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
Tel  08-518 321 97 
michael.weldai@upplands-bro.se 
http://www.upplands-bro.se 
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 Samhällsbyggnadskontoret  
Bygglovsavdelningen  
Att: Tomislav Dragoja  
Grannhörande avseende situationsplan tillhörande ansökan om  
marklov för dagvattendammar inom fastigheten Ekhammar 4:269 och  
övriga - BYGG.2021.69  
Det är positivt att kommunen har för avsikt att anlägga en blågrön struktur inom Gröna dalen som  
bidrar till att skapa ett dagvattensystem som är anpassat till framtida klimat. Det är dock viktigt att 
ett  
öppet dagvattensystem anläggs på ett sätt som inte riskerar att orsaka olägenheter för oss som bor  
närmast den planerade dammen.  
Med anledning av de frågetecken och synpunkter som framförs nedan på underlaget anser vi att  
marklov för dagvattendammar inom aktuellt område inte kan medges.  
Behov av förtydligande  
Den situationsplan som skickats ut på remiss väcker många frågor som gör det svårt att som  
närboende förstå på vilket sätt denna dagvattenlösning/våtmark kommer påverka oss som bor allra  
närmast. För att som närboende kunna ta ställning till förslaget behöver underlaget kompletteras  
med följande information:  
1. I Utvecklingsprogram för Gröna dalen, 16 maj 2018, föreslås ett långt stråk med dammar samt  
meandrande och öppna dagvattenlösningar längs med hela Gröna dalen och ända ut till Mälaren.  
De nu översända situationsplanerna tycks utgöra en del av denna dagvattenlösning men det är  
oklart på vilket sätt de hänger ihop:  
- Vilken utredning ligger till grund för storleken, dimensioneringen och placeringen av  
dagvattendammen på situationsplan märkt L-30-1-002? – ”Utredning dagvattenpark” framtaget av 
Upplands-Bro Kommun  
- Hur hänger behovet av en så stor damm ihop med övriga dammar/meandringar som  
planeras inom Gröna dalen (Utvecklingsprogram för Gröna dalen, 16 maj 2018, samt  
detaljplan för Tibbleängen)? ”Utredning dagvattenpark” är vidareutveckling från ” 
Utvecklingsprogram för Gröna dalen”  
- Vilka lokaliseringar av dagvattendammar har utretts? Vi framtagandet av  
”Utredning dagvattenpark” var resultaten från den geotekniska utredningen inte slutförda, men de 
preliminära resultaten visade på lokalt artesiskt grundvatten i utbredningsområdets nordöstra hörn  
- Vilka lokaliseringar har valts bort och av vilka anledningar? – Får återkomma med svar  
2. Från vilka ytor och vilken markanvändning kommer dagvatten avledas till de föreslagna  
dammarna? Se ritning R-51-1-002  
3. Kommer dammarna ha en permanent vattenyta och vilka vattennivåer kommer det vara i  
dammen i situationsplan L-30-1-002 vid olika flöden/regnintensiteter? – se ritning L-30-2-003  
4. Hur avser kommunen att säkerställa att dammarna inte skapar olägenheter för oss närboende i  
form av myggproblematik med hänsyn till den mycket nära placeringen av dammarna till  
bostadshus med trädgårdar/uteplatser? – Dammarna/diken kommer ha visst flöde som gör det svårt 
för mygg att bildas samt samband med berikning av djurriket kommer det bildas en form av balans 
Stickmyggslarver trivs i grunda vatten som kommer  
bildas längs med dammarnas kantzoner och stickmyggor rör sig ett par hundra meter från sin  
kläckplats. Tomtgränserna för de närmsta bostadshusen ligger endast ca 30 meter ifrån den  
stora dammens kantzon.  
5. Hur avser kommunen att säkerställa att dammarna inte skapar olägenheter för oss närboende i  
form av dålig lukt med hänsyn till den mycket nära placeringen av dammarna till bostadshus  
med trädgårdar/uteplatser? – De växtligheter som planteras längs med damm slänterna kommer 
rena vattnet samt att det skapas en sedimentations bädd där potentiell lukt minskar  
6. Hur har den föreslagna placeringen av dagvattendamm i situationsplan L-30-1-002 tagit hänsyn  
till säkerheten för lekande barn på uteplatser som vetter mot Gröna dalen och bara ligger ett  



48 BYGG.2021.69, Marklov för nybyggnad av dagvattendammar och markuppfyllnader på fastigheterna Ekhammar 4:269, Ekhammar 4:21, Kungsängens-Tibble 1:38, bland annat adress Rålambs väg 14 - BMN 21/0005-2 BYGG.2021.69, Marklov för nybyggnad av dagvattendammar och markuppfyllnader på fastigheterna Ekhammar 4:269, Ekhammar 4:21, Kungsängens-Tibble 1:38, bland annat adress Rålambs väg 14 : Svar för fyra yttranden från tekniska avdelningen

tiotal meter från tomtgränserna? – dammen har ett så kallat snällt slänt dvs lutning på 1:4 som är 
relativ låg lutning, längs med slänten växer det form av vass som gör det mindre lättare att tränga sig 
igenom, efter slänten kommer det rak platå så kallad hyllplan (20cm vattennivå) ifall man skulle trilla 
ner så landar man inte ner i det djupare vatten, bojor runt dammen kommer att placeras för 
ytterligare höja säkerheten  
Miljötillstånd  
Anläggande av en dagvattenanläggning är en anmälningspliktig åtgärd (9 kap 2 och 7 § miljöbalken  
samt 13 och 14§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och kan även utgöra en  
anmälningspliktig eller tillståndspliktig vattenverksamhet. Av de handlingar som  
Samhällsbyggnadskontoret nu remitterat till oss framgår det inte om ett sådant miljötillstånd finns  
eller kommer att sökas. De frågeställningar som vi har lyft ovan behöver bli belysta och närboende  
behöver ges möjlighet att yttra sig över en sådan anmälan och/eller ansökan om tillstånd om detta  
inte redan har gjorts. Vi har dock inte delgetts något sådant underlag under de tre år som vi bott på  
nuvarande adress. – allt tillstånd gällande miljöfarlig verksamhet kommer att hanteras och utföras 
enligt miljöbalken  
Gräns för arbetsområdet i situationsplan L-30-1-002  
Vi motsätter oss att gränsen för arbetsområdet förläggs innanför vår fastighetsgräns. Vad som  
motiverar ett sådant intrång framgår inte heller av handlingarna. Inte heller ges det någon förklaring  
till varför arbetsområdesgränsen behöver gå rakt igenom våra grannars förråd.  
Ett annat skäl till att gränsen för arbetsområdet behöver justeras är med hänsyn till skydd av  
befintliga träd och vegetation längs med den västra sidan av dammen. Vi ställer oss positiva till att  
befintliga träd och vegetation blir bevarade men för att inte riskera att träden och dess rotsystem  
skadas vid en eventuell byggnation bör gränsen för arbetsområdet förläggas minst 2 meter utanför  
trädkronornas ytterkant. Motsvarande hänsyn behöver även tas till de träd som växer i de  
angränsande trädgårdarna och som inte är utmärkta på situationsplanen. – gränsdragningarna för 
arbetsområde är en markering så att obehöriga inte ska in på arbetsområde och har inget med att gå 
in eller över fastighetsgränser gjord just för att veta var fastighetsgränserna är dragna. Allt träd och 
växtligheter kommer iakttas med varsamhet där man kommer ta hänsyn till rotsystem mm  
Byggtid  
Förutsatt att ovanstående frågor blir belysta och delges berörda för samråd, samt att nödvändiga  
miljötillstånd inhämtats, så är det önskvärt att arbetena med att anlägga dagvattendammar mm inte  
förläggs till sommarperioden juni - augusti med hänsyn till närboende som vistas i sina trädgårdar  
under ledig tid och semestrar. Denna period bör även undvikas med hänsyn till alla blommande 
växter i läget för de föreslagna åtgärderna som lockar till sig bin, fjärilar och insekter som i sin tur 
utgör föda åt fåglar. – då som nämnt är tidsperioder för när växtligheter mm kan växa är det viktigt 
att utföra allt arbete innan större nederbörd kommer och sista planteringssäsongen är över  
Vänliga hälsningar  
Anna Mróz och Mikael Eriksson  
Blåbärsstigen 25  
2021-03-07  
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Hej Anna och Mikael!  
Tack för en igenomtänkt reflektering och frågeställning!  
Jag hade velat skicka detta på mejl men pga att jag inte hade avsändare uppgifter får ni nu det i 
hederligt pappersformat.  
Jag hoppas kunna svara på de frågor som ni ställt men skulle det finnas fler funderingar så kan ni 
alltid ringa om ni känner för det. Hade dock en fråga kring vad argumentet var för lokaliseringen av 
dammarna hade jag inget svar på just nu men kommer återkomma med återkoppling.  
Allt väll!  
Med vänliga Hälsningar,  
Michael Weldai  
Projektingenjör  
Samhällsbyggnadskontoret  
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen  
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen  
Tel 08-518 321 97  
michael.weldai@upplands-bro.se  
http://www.upplands-bro.se 
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Hej Håkan 
 
Svarar på frågorna enligt nedan: 
1. Bra fråga som jag inte har något riktigt svar på utan är lite som du resonerade att det finns 
befintligt upptrampade yta redan. Vilket fall tar och undersöker frågan och återkommer till er. 
2. Frågan gällande barnperspektivet så har man tänkt på det. Några saker som kommer göras är: 

• Mjuk slänt 1:4 (se bild) 
• Efter slänten planas det ut där vatten nivån inte blir mer än 20 cm (permanent sen varierar 

det beroende på nederbörd) till en säkerhetshylla (se bild) 
• Det stämmer kommer att läggas ut någon form av bojor runt hela dammen. Det kommer 

vara permanenta höjder på 20- respektive 80 cm vid dammen. Dessa höjder ökar vid hög 
nederbörd dvs 3månadersregn ger +7,45 en höjd ökning på +,45cm och 12månadersregn 
+7,60 en höjd på +,60cm. Så höjdökning vi räknar vid dammarna är max ca 45 till 60 cm. 

• Ja det kommer vara vadningsdjupt och återigen tanken med strandvegetationen samt 
lutningen är att det ska motverka människor att ta sig ned mot dammarna 

•  
3. Då hela park området i gröna dalen kommer att gynna djurlivet i form av olika fågelarter som 
insekter kommer myggbeståndet hållas i balans, dagvattnet kommer vara i rörelse vilket kommer 
motverkar myggtillväxt 
Myggfrågan kan jag inte svara riktigt på då det inte är min expertis så får återkomma på den. 
4. Bra synpunkt som tas med i genomförandet 
 

 
 
Från: Håkan Tengnér 
Till: Bygg- och miljönämnden 
Ärende: Synpunkter på Grannhörande BYGG.2021.69 
Datum: den 12 mars 2021 23:31:47 
Hej! 
Styrelsen för Garvarens samfällighetsförening har tidigare beslutat att synpunkter på 
arbetena med dammar mm i Gröna dalen får anföras av berörda fastighetsägare själva eller 
i en gemensam arbetsgrupp. Däremot är föreningen fastighetsägare för ett område som till 
en mindre del gränsar till arbetsområdet, mellan Örtugsvägen 14 och Klippingvägen 13. 
För föreningen lämnas följande synpunkter. 
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1. En gångstig med stenmjöl (SM) är tänkt att gå fram till vår "tomtomt" mellan gård 
2 och 3 (föreningens område enligt ovan). Några tycker att gångstigen onödigt 
lockar in folk på vårt område. Andra anser dock att då det redan finns en 
upptrampad stig som används av många, så kanske det är bra i alla fall. Vad är 
syftet med gångstigen? 
 
2. Dammarna och vattendragen måste skyddas mot att barn drattar i och drunknar 
om de är så pass djupa. Dammarna ska som jag uppfattar det även vara 
reservoarer mot översvämningar så det torde kunna bli djupt där. Utplacering av 
livbojar antyder väl också att det blir mer än vadningsdjupt. 
3. Någon form av åtgärd så att dammarna inte blir myggodlingar måste till. Kanske 
fisk? 
 
4. Det stora Lupinbeståndet i södra området (mot Blåbärsstigen) ser ut att ryka vilket 
är bra (invasiv art som kväver inhemsk flora). Det bör säkerställas att det helt tas 
bort samt att det görs på ett säkert sätt så att det inte medför spridning i 
hanteringen (innan blommorna går upp i frö samt att avfallet förstörs vid 
avfallsanläggning). 
 
På uppdrag av Garvarens samfällighetsförenings styrelse 
Håkan Tengnér 
Sekreterare 

 
Med vänliga Hälsningar, 
 
Michael Weldai 
Projektingenjör 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
Tel  08-518 321 97 
michael.weldai@upplands-bro.se 
http://www.upplands-bro.se 
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Sammanfattning 

På uppdrag av Upplands-Bro kommun har Norconsult tagit fram denna utredning och beräknings-PM 
för en dagvattenpark med grönblåa, öppna dagvattenanläggningar i Gröna dalen, Kungsängen. Gröna 
dalen är ett öppet grönstråk som sträcker sig ca 4 km i nordsydlig riktning och förbinder olika delar av 
tätorten Kungsängen. Befintligt ledningsnät i området är idag underdimensionerat vilket skapar 
marköversvämning vid 5-årsregn. 

Placering och dimensionering av två dagvattendammar (kallade norra och södra i utredningen) med 
syfte att kunna rena dagvatten samt fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn redovisas i detta 
beräknings-PM. Även dimensionering och placering av ett slingrande dike samt förslag på en torr 
multifunktionell översvämningsyta och ett biofilter redovisas.  

Förutom att rena och fördröja dagvatten är syftet med de öppna dagvattenanläggningar också att 
skapa rekreativa värden, samt att skapa gynnsamma förhållanden för ökad biologisk mångfald och 
generera ekosystemtjänster. För att öka biologisk mångfald och generera ekosystemtjänster är det 
viktigt med variation i dammarna/diket. Med variation menas här flera olika miljöer i dammen/diket. 
Exempelvis är det bra om det finns områden med grunt vatten, områden med djupare vatten, områden 
med vattenväxter, områden med fria bottnar utan växter, öar för häckning och skydd. Varje enskilt 
område fungerar då som ett specifikt habitat där vissa arter trivs bra.  

För att avleda dagvatten till dagvattenanläggningarna måste befintliga dagvattenledningar öppnas upp 
med inlopp till anläggningarna. I samråd med Upplands-Bro kommun valdes att öppna upp både 
huvuddagvattenledningen (1600 mm) som går i nordsydlig riktning genom utredningsområdet, samt 
tre dagvattenledningarna (1200, 800 och 400 mm) som går in i utredningsområdet från angränsande 
bostadsområden. 

Med hjälp av en dagvattenmodellen som Norconsult tidigare verifierat över Kungsängen har 
uppströms delavrinningsområden och befintliga flöden för respektive dagvattenledning beräknats. 
Dagvattenmodellen har också använts för att dimensionera dagvattenanläggningarna och beräkna 
dess utloppflöde. En säkerhetsfaktor på 1,25 har använts för framtida regn för att ta hänsyn till 
framtida klimatförändringar med intensivare nederbördstillfällen. Samtliga simuleringar i modellen 
inkluderade initialnivåer då en så kallad ”hotstart” beräkning utfördes.  

Simuleringar indikerar att med föreslagna dagvattendammar sänks trycklinjen i 
huvuddagvattenledningen (1600 mm) jämfört med befintlig nivå. Där den södra dammen kopplas in till 
huvuddagvattenledningen sker dock fortfarande marköversvämning vid ett 20-årsregn. Utifrån 
tillgängliga markyta för den södra dammen och med antaget maxdjup på dammen på 2 m är det 
preliminärt ej möjligt att skapa en reglervolym stor nog att sänka trycklinjen i huvudledningen under 
marknivån vid ett 20-årsregn. Den norra dammen klarar preliminärt att fördröja ett 20-årsregn. Arbetet 
med att sänka trycklinjen under marknivå längs hela huvuddagvattenledningen fortsätter till 
systemhandling. Kommunen planerar exempelvis att anlägga en damm med reglervolym uppströms 
utredningsområdet. Denna damm ska i fortsättningen arbetas in i modellen och bör ha en positiv 
inverkan på trycklinjen i huvuddagvattenledningen vid 20-årsregn. 

En yta i utredningsområdets sydöstra hörn, vilken är den naturliga lågpunkten i området, föreslås att 
avsättas för skyfallshantering och kan fungera som en torr multifunktionell översvämningsyta. Denna 
yta kan med fördel ytterligare sänkas i förhållande till omkringliggande mark för att skapa en större 
potentiell översvämningsvolym. 
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 Inledning 
På uppdrag av Upplands-Bro kommun har Norconsult tagit fram denna utredning och beräknings-PM 
för dimensionering av föreslagna dagvattenanläggningar på fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:41 
m.fl., vilka ligger inom utvecklingsområdet Gröna dalen, Kungsängen. Gröna dalen är ett öppet 
grönstråk som sträcker sig ca 4 km i nordsydlig riktning och förbinder olika delar av tätorten 
Kungsängen. Placering och dimensionering av två dagvattendammar med syfte att kunna rena 
dagvatten samt fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn redovisas i detta beräknings-PM. Även 
dimensionering och placering av ett slingrande dike samt förslag på en multifunktionell 
översvämningsyta och ett biofilter redovisas. Utredningsområdet visas i figur 1.  

 

 

Figur 1. Ortofoto över Kungsängen med Gröna dalen markerad. Den röda ringen visar ungefärligt läge för 
utredningsområdet och dagvattenanläggningarna. Foto hämtad från Upplands-Bro (2018). 
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 Syfte och omfattning 
Syftet med de öppna dagvattenanläggningarna är att avlasta befintligt ledningsnät som är 
underdimensionerat vilket skapar marköversvämning vid 5-årsregn. Syftet med anläggningarna är 
också att minska tillförseln av föroreningar till recipienten Tibbleviken och i förlängningen till Mälaren.  

Syftet med att anlägga öppna dagvattenanläggningar är också att skapa rekreativa värden då delar av 
området ska utvecklas till park, samt att skapa gynnsamma förhållanden för ökad biologisk mångfald.  

 

 Underlag 
• VA-ledningsnät, 2019-05-24 
• Grundkarta, 2019-06-18 
• Utvecklingsprogram Gröna dalen (Upplands-Bro, 2018) 
• PM Gröna dalen - alternativa ledningsöppningar (Norconsult, 2019) 
• Dagvattenmodell som Norconsult tidigare verifierat över Kungsängen samt tillhörande 

modelleringsrapport (Norconsult, 2018). 
• Höjdmodell 2 x 2 raster, 2017-05-05, komplettering 2018-02-05 
• Ortofoto, 2017-09-07 

 

 Förutsättningar och avgränsningar 
Enligt förutsättningar från Upplands Bro kommun ska anläggningarna så långt som möjligt utformas 
med en mer långtgående reningsfunktion än sedimentering (sedimentering är dock en förutsättning). 
Anläggningarna ska vara öppna och kan vara exempelvis dammar, slingrande diken, skelettjordar för 
träd, växtbäddar, infiltrationsstråk mm.  

Enligt förutsättning från Upplands-Bro kommun är utgångspunkten att dagvattenanläggningarna ska 
kunna fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn från befintligt ledningsnät. 

Dagvattenmodellen som Norconsult verifierat tidigare över Kungsängen har i detta projekt använts för 
att beräkna vilket flöde som når utredningsområdet samt att dimensionera dagvattenanläggningarna 
och beräkna dess utloppsflöden.  

På grund av den satta tidsplanen pågick dagvattenutredningen parallellt med geotekniska- och 
miljöutredningen samt landskapsutredning. Det finns alltså risk för att utformningen på 
dagvattenanläggningarna behöver revideras med hänsyn till resultat av den geotekniska respektive 
miljöutredningen.  

Genom utredningsområdet går en befintlig huvudvattenledning med ett servisområde på ca 5 m. Inget 
schaktarbete får ske inom ledningens servisområde.  

Exakt utformning och gestaltning av dagvattenanläggningarna ingår först i systemhandling.  

Efter överenskommelse med Upplands-Bro har föroreningsberäkningar inte inkluderats i utredningen.  

En säkerhetsfaktor på 1,25 har använts för framtida regn för att ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar med intensivare nederbördstillfällen.  

Enligt Upplands-Bro kommun planeras en dagvattendamm att anläggas uppströms 
utredningsområdet. I simuleringar i dagvattenmodellen har körningar gjorts utan hänsyn till dammens 
fördröjning då dimensioner/geometri för dammen ej erhållits.  

Höjdsystem RH2000 och koordinatsystem SWEREF 99 18 00.  
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 Befintligt dagvattensystem 
I detta kapitel ges en beskrivning av markanvändning -och förhållanden, recipienter, 
avrinningsområden samt befintlig dagvattenhantering inom och i anslutning till utredningsområdet. 

 

 Avrinningsområden och inventering 
För att få en bättre uppfattning av befintlig markanvändning, brunnar, höjder och diken i området 
gjordes en inventering i fält 2019-05-22. 

Markanvändningen i utredningsområdet utgörs av en öppen grönyta med enstaka träd samt en 
långsträckt GC-bana som går genom området. Väster och öster om området gränsar 
utredningsområdet till befintliga bostadsområden, i söder gränsar området till en bussgata och i norr 
till grönytor. Området är flackt med lågpunkt i den södra änden av utredningsområdet vilken visas i 
figur 2.  

 

 

Figur 2. Foto tagit mot norr från utredningsområdets sydöstra hörn (foto Norconsult). 

 

Området har tidigare varit sjöbotten samt åker och jordarterna utgörs av lera. Vi framtagandet av 
denna utredning var resultaten från den geotekniska utredningen inte slutförda, men de preliminära 
resultaten visar på lokalt artesiskt grundvatten i utredningsområdets nordöstra hörn. Vid lokalisering 
av dagvattenanläggningarna har hänsyn tagits till detta. Dock kan lokaliseringen ändras med hänsyn 
till de slutgiltiga resultaten från den geotekniska utredningen. 

Dagvatten leds in i utredningsområdet via en huvuddagvattenledning med en diameter på 1600 mm 
samt tre dagvattenledningar av diameter 1200, 800 och 400 mm som ansluts till 
huvuddagvattenledningen. Huvuddagvattenledningen som går genom utredningsområdet i nordsydlig 
riktning avvattnar de norra delarna av Kungsängen och Brunna. De tre dagvattenledningarna (1200, 
800 och 400 mm) avvattnar dagvatten från tre bostadsområden i direkt anslutning till 
utredningsområdet.  
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Genom utredningsområdet i nordsydlig riktning går även en befintlig huvudvattenledning samt en 
spillvattenledning. I figur 3 nedan visas ledningar i och i anslutning till utredningsområdet.  

 

 

Figur 3. Översiktsbild över utredningsområdet med befintliga dag -och spillvattenledningar, ledningsrätt för dricks- 
och spillvattenledning, samt utskrivna dimensioner för dagvattenledningarna. 
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 Recipient 

Utredningsområdet ligger inom SMHI:s delavrinningsområde ”Rinner till Mälaren-Görväln” och 

recipient till området är Tibbleviken som är en del av vattenförekomsten ”Mälaren-Görväln”.  

Vattenförekomsten uppnår måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
Utslagsgivande för bedömningen måttlig ekologisk status är höga halter av koppar. Ämnen som inte 
uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är de allmänt överskridande ämnena kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar samt nickel, antracen, kadmium, bly och tributylyenn1 (VISS, 2019). 

 

 

Figur 4. Översiktsbild över Kungsängen, utredningsområdet markerat i rött samt recipienten Tibbleviken och 

Görväln (Mälaren).  

 
1 I Sverige överstiger kvicksilver och polybromerade difenyletrar gränsvärden i alla 
ytvattenförekomster. Ämnena tillförs bland annat via atmosfärisk deposition.   

Utredningsområde 

Görväln (Mälaren) 
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 Föreslagna dagvattenanläggningar 
Norconsult föreslår att anlägga ett öppet dagvattensystem bestående av två dagvattendammar 
(kallade norra och södra i utredningen) samt ett slingrande dike för att fördröja och rena dagvatten 
från befintligt dagvattenledningsnät. Anläggningarna integreras med ekologiska, rekreativa och 
estetiska värden. 

Anläggningarna har dimensionerats för att kunna fördröja ett 20-årsregn samtidigt som de också har 
en permanent vattenyta vilket är en förutsättning för sedimentering och avskiljning av partikelbundna 
föroreningar. För att uppnå en mer långtgående rening av både partikelbundna och lösta föroreningar i 
dagvattnet föreslår Norconsult att anlägga en biofilterzon runt om delar av den södra dammen. 

Norconsult föreslår också att mark avsätts i utredningsområdets sydöstra hörn för skyfallshantering 
och att en torr översvämningsyta anläggs vilken kan användas som en multifunktionell 
översvämningsyta. 

Samtliga föreslagna dagvattenanläggningar visas i bilaga 1 och 2. 

 Lokalisering av dagvattenanläggningar 

För att avleda dagvatten till dagvattenanläggningarna måste befintliga dagvattenledningar öppnas upp 
med inlopp till anläggningarna. De öppna dagvattenanläggningarna bör anläggas med botten ca  
0,6 - 1 m under vattengången på utloppsledningarna för att få en permanent vattenvolym och 
föroreningsavskiljning via sedimentation som följd.  

Vilka ledningar som öppnas upp har betydelse för lokaliseringen av dagvattenanläggningarna. 
Norconsult har sedan tidigare tagit fram ett PM över alternativa ledningsöppningar och ytor för 
dagvattenanläggningar (Norconsult, 2019). I samråd med Upplands-Bro kommun valdes alternativ 1 i 
PM:et som innebär att både huvuddagvattenledningen (1600 mm) och de tre dagvattenledningarna 
(1200, 800 och 400 mm) öppnas upp, se bilaga 1 och 2.   

I förslaget ersätts 400 mm ledningen av ett dike som sedan fortsätter i nordsydlig riktning, parallellt 
med huvuddagvattenledningen, på GC-banans östra sida. Huvuddagvattenledningen föreslås att 
öppnas upp för att avlasta ledningen genom att leda in en del av flödet till diket. Vid den södra 
gränsen på utredningsområdet föreslås vattnet i diket att ledas in i huvuddagvattenledningen igen.  

Den norra dagvattendammen föreslås anläggas söder om 800 mm dagvattenledningen som öppnas 
upp för att avleda dagvatten till den norra dammen. Den södra dammen föreslås anläggas söder om 
1200 mm dagvattenledningen som öppnas upp för att avleda dagvatten till den södra dammen. Från 
utloppet i respektive damm leds dagvattnet in till huvuddagvattenledningen. Med hjälp av 
dagvattenmodellen identifierades delavrinningsområden uppströms respektive dagvattenledning, se 
figur 5.  
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Figur 5. Delavrinningsområden till den norra och södra dammen samt det öppna diket/vattenstråket. 

 Beskrivning av dagvattenanläggningar 

I avsnittet nedan ges en beskrivning av föreslagna dagvattenanläggningar som också kan ses i  
bilaga 1 och 2. 

 Dagvattendammar 

Fördröjningsdammar är en bra behandling av stora vattenvolymer med dagvatten och har en god 
reningsgrad om korrekt konstruerad och underhållen. Dammarna föreslås anläggas med ett reglerat 
utlopp för att begränsa det utgående flödet och magasinera dagvatten i dammen. När avrinningen till 
dammen har minskat töms dammen successivt och rengörs på föroreningar genom olika processer.  

Dammarna föreslås utformas som en våt damm genom att alltid har en synlig vattenspegel. Våta 
dammar har generellt en bra reningseffekt eftersom en permanent vattenspegel ger en längre 
uppehållstid, vilket gynnar förutsättningarna för sedimentering. Dammarna kan också leverera 
ekosystemtjänster och rekreativa värden. Dock kräver dammarna skötsel i form av gräsklippning etc. 
vilket måste genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande. Norconsult föreslår att 
kommunen sätter upp ett skötselprogram för dammarna om kommunen inte redan har ett sådant. 

Pettersson (1999) har funnit att avskiljningskapaciteten i en damm i stor grad styrs av dammens 
specifika yta. Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m2) per avrinningsområdets reducerade 
area (ha). Pettersson visar dock att ackumulering av sediment inte ökar om damm-arean överstiger 
250 m2/ha. Optimal avskiljningskapacitet, omkring 80 % för metaller och närsalter, uppnås då 
dammens specifika yta uppgår till omkring 150 - 250 m2/ha, se figur 6. En ökning av dammens 
specifika yta bidrar endast till en marginell ökning av avskiljningskapaciteten.  
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Kombinerat med dammens specifika yta är även dammens längd-breddförhållande en avgörande 
faktor. Långsträckta dammar med ett längd-breddförhållande över 6:1 har visat sig vara fördelaktigt 
vid avskiljning av föroreningar, då det ger en jämnare hastighetsfördelning. 

 

 

Figur 6. Förhållandet mellan dammens avskiljningskapacitet och dess specifika yta för modellerade och uppmätta 
halter av TSS och bly. Optimal avskiljning sker vid en specifik yta om 250 m2/ha (Pettersson, 1999). 

 

Vid utloppet till dammarna föreslås att en munkbrunn anläggs med ett skibord och på så sätt styra den 
permanenta vattennivån i dammarna. Utloppsledningen läggs under den permanenta vattennivån 
vilket gör att dammen kan fungera som en oljeavskiljare.  

För att minska underhållsbehovet samt belastningen på dammen föreslås att en 
försedimenteringsbassäng anläggs i den södra dammen. Försedimenteringsbassängen bör vara 
något djupare för att minska vattnets hastighet och främja sedimentering. 

Den södra dammen föreslås också att utformas med ett biofilter som anläggs i samma nivå som den 
permanent vattenytan. Med biofiltret får delar av dammen också våtmarkskaraktär. Vid regn stiger 
vattenytan i dammen och flödar ut över biofilterzonen för att sedan infiltrera. Bara under korta perioder 
i samband med regn kommer biofiltret att ha någon synlig vattenyta. Vid botten på biofiltret anläggs 
dräneringsledningar som avleder det renade vattnet till utloppsledningen. Genom att partiklar avsätts i 
dammen via sedimentering innan det når biofiltret minskar risken för igensättning av filterytor. I figur 7 
visas en skiss på uppbyggnad av biofiltret.  
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Figur 7. Uppbyggnad av ett biofilter (skiss: Norconsult). 

 

Biofiltret byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder av både torka och höga 
vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den anläggs. Den kan bestå av ett naturligt 
jordmaterial eller ett konstgjort medium och nyttjar en kombination av kemiska, biologiska och fysiska 
processer genom vegetation och biofilm för att avlägsna föroreningar. Växterna bidrar med att 
stabilisera filtermaterialet för att förhindra erosion samt för reningsprocessen genom upptag av 
näringsämnen, metaller och samtidigt ha ett estetiskt värde.  

Ett examensarbete av Nilsson och Stigsson (2012) har undersökt reningseffektivitet vid biofiltrering av 
dagvatten. Resultaten visar på att reningsgraden kan uppgå till omkring 80 % för suspenderad sub-
stans, omkring 50 % för kväve, 70 – 80 % för zink, bly, koppar och krom samt 50–60 % för kadmium 
och nickel. Enligt forskningsresultat vid Luleå Tekniska Universitet har det visat sig att biofiltrering av 
dagvatten har en förmåga att rena dagvatten och smältvatten effektivt även vid låga temperaturer. 
Resultaten visar att sediment, fosfor och tungmetaller renas effektivt i biofiltret även under lägre 
temperaturer. Även lösta metaller renas oftast tillfredsställande.  

Även för biofiltret erfordras skötsel för att säkerställa en långsiktig funktion. Vid utformning av 
skötselprogram för dammarna bör också skötsel av biofiltret inkluderas. 

 Slingrande dike / vattendrag 

Det föreslagna slingrande diket eller vattendraget anläggs så att det har en permanent vattenyta 
samtidigt som det har en regleringsvolym med kapacitet att fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn. 
Syftet är att diket skall fungera som transportsystem och för magasinering av dagvattnet, samtidigt 
som det skapar förutsättningar för ekologiska och estiska värden. Detta kan exempelvis göras genom 
att diket bekläs med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och förses med grundzoner eller överfall. 
Diket bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel samt lekande barn.  
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Figur 8. Exempel på öppet vattendrag i Österäng (Foto: Norconsult) 

 

Ett dike är en metod som är effektiv mot rening av kväve och även upp till 20 % av metaller. Diket 
behöver underhållas kontinuerligt för att kunna behålla flödet. 

 Multifunktionella ytor / torra översvämningsytor 

Ytor som till vardags används som exempelvis grönytor kan vid extrema regntillfällen, rätt utformade, 
nyttjas som tillfälliga översvämningsytor. Sådana ytor bör vara belägna på platser där översvämning 
förväntas ske, samt vara höjdsatta så att vattnet stannar inom önskat område. Översvämningsytans 
storlek bör vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd dagvatten i samband med kraftig 
nederbörd. Höjdsättning av området är viktigt för att tillskapa sig tillfälliga magasin på rätt ställe. Ett 
exempel på översvämningsyta visas i figur 9. 
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Figur 9. Exempel på hur man kan utforma en torr översvämningsyta i Gyllins trädgård i Malmö (Foto: Norconsult) 

 Dimensionering av dammar  

Dammarna har dimensionerats med utgångspunkt att kunna fördröja ett klimatkompenserat  
20-årsregn från befintligt ledningsnät, samtidigt som de har en permanent vattenyta för att kunna 
avskilja partikelbundna föroreningar genom sedimentering. Detta innebär att dammarna har 
dimensionerats för att ha en permanent våtvolym med ett djup på ca 0,6 – 1 m samt en 
regleringsvolym som kan fyllas vid regn. Vid större regn bräddar dammarna via munkbrunnen. 
Dammarna har ansatts ha en släntlutning på 1:4 enligt avstämning med Upplands-Bro kommun.  

För att beräkna lämpligt utflöde från dammarna utfördes simuleringar i dagvattenmodellen över det 
befintliga dagvattennätet där delavrinningsområdena uppströms 1200, 800 och 400 mm 
dagvattenledningarna ansattes ha avrinningskoefficient på 0,05. Detta motsvarar 
skogsmark/naturmark enligt Svenskt Vattens P110. Valet av avrinningskoefficient baserades på ett 
antagande om att krav på fördröjning för att ansluta sig till befintligt ledningsnät var att fördröja till 
befintlig nivå. Det mest konservativa värdet skulle då vara att anta marken tidigare var oexplaterad 
(skogsmark/naturmark) och fördröja dagvatten till denna nivå. 

Utifrån tillgänglig yta, vattengångar på vattenledningar, marknivåer och dagvattenflöden från 
uppströms delavrinningsområden (vilka beräknades med hjälp av dagvattenmodellen), togs 
preliminära uppgifter för dammarnas geometri fram. Dessa uppgifter användes sedan som indata till 
dagvattenmodellen för att beräkna utloppsflöde, total volym, permanent våtvolym samt 
regleringsvolym för respektive damm. Samtliga simuleringar i modellen inkluderade initialnivåer då en 
så kallad ”hotstart” beräkning utfördes.  

I tabell 1 och tabell 2 redovisas resultat från dagvattenmodell för flöden och volymer för de två 
dammarna.  
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Tabell 1. Resultat för flöden och volymer för den norra dammen från dagvattenmodellen. 

Parameter Norra dammen Enhet 

Inloppsflöde 308 l/s 

Utloppsflöde 53 l/s 

Total volym 677 m3 

Våtvolym  186 m3 

Fördröjningsvolym 20-årsregn  491 m3 

Permanent vattenyta 400 m2 

Specifik vattenyta  258 m2 / ha 

 

Tabell 2. Resultat för flöden och volymer för den norra dammen från dagvattenmodellen. 

Parameter Södra dammen Enhet 

Inloppsflöde 3514 l/s 

Utloppsflöde 775 l/s 

Total volym 8020 m3 

Våtvolym  2660 m3 

Fördröjningsvolym 20-årsregn  5360 m3 

Permanent vattenyta 3653 m2 

Specifik vattenyta  152 m2 / ha 

 

Utifrån tillgänglig markyta för den södra dammen var det ej möjligt att erhålla en permanent vattenyta 
som uppfyller Pettersson (1999) riktlinje om en specifik yta på 250 m2 / ha reducerat 
avrinningsområde. Den erhållna specifika ytan på ca 150 m2 / ha bedömts dock vara tillräckligt stor för 
att en god avskiljning av föroreningar ska uppnås (omkring 70 % avskiljningsgrad enligt Pettersson 
(1999)). Om en försedimenteringsdamm och en biofilterzon anläggs i dammen kan ytterligare rening 
uppnås.  

Simuleringar indikerar att med föreslagna dagvattendammar sänks trycklinjen i 
huvuddagvattenledningen (1600 mm) jämfört med befintlig nivå. Där den södra dammen kopplas in till 
huvuddagvattenledningen sker dock fortfarande marköversvämning vid ett 20-årsregn. Utifrån 
tillgängliga markyta för den södra dammen och med antaget maxdjup på dammen på 2 m är det 
preliminärt ej möjligt att skapa en reglervolym stor nog att sänka trycklinjen i huvudledningen under 
marknivån vid ett 20-årsregn. Den norra dammen klarar preliminärt att fördröja ett 20-årsregn. Arbetet 
med att sänka trycklinjen under marknivå längs hela huvuddagvattenledningen fortsätter till 
systemhandling. Kommunen planerar exempelvis att anlägga en damm med reglervolym uppströms 
utredningsområdet. Denna damm ska i fortsättningen arbetas in i modellen och bör ha en positiv 
inverkan på trycklinjen i huvuddagvattenledningen vid 20-årsregn. 

I bilaga 3 och 4 visas profiler för huvuddagvattenledningen med vattennivåer och trycklinje under ett 
20-årsregn utan respektive med föreslagna dammar. Trycklinjen i huvuddagvattenledningen kan 
troligen sänkas ytterligare om den planerade dagvattendammen uppströms utredningsområdet 
inkluderas i beräkningarna.  
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 Dimensionering av slingrande dike och munkbrunn 

Det slingrande diket tar emot dagvatten från både 400 mm dagvattenledningen samt 
huvuddagvattenledningen (1600 mm). Den norra delen av diket tar endast emot dagvatten från 400 
mm ledningen och denna del av diket har därför ett lägre flöde jämfört med efter det att 
huvuddagvattenledningen kopplas till diket. Med hjälp av dagvattenmodellen har två olika flöden i diket 
vid ett klimatkompenserat 20-årsregn tagits fram, innan och efter det att huvuddagvattenledningen 
kopplas till diket. Dessa flöden redovisas i tabell 3. Samtliga simuleringar i modellen inkluderade 
initialnivåer då en så kallad ”hotstart” beräkning utfördes.  

 

Tabell 3. Flöden vid ett klimatkompenserat 20-årsregn i det slingrande diket. 

Parameter  Enhet 

Flöde från 400 mm ledningen 570 l/s 

Flöde från 400 mm ledningen 
och huvuddagvattenledningen 
1600 mm 

1913 l/s 

 

För att endast avleda en del av dagvattnet ifrån huvuddagvattenledningen föreslår utredningen att 
installera en s.k. munkbrunn med ett skibord. Vid lägre flöden då vattennivån i brunnen är under 
skibordets högsta nivå leds dagvatten från brunnen via en ny ledning till diket. Vid större flöden då 
vattennivån i brunnen är över skibordet kommer dagvatten börja flöda vidare genom ledningen.  

 

 Utformning och effekter för biologisk mångfald samt rekreation 
Grundregeln för att gynna den biologiska mångfalden vid anläggandet av dagvattendammar (och 
diken) är att försöka skapa så mycket variation som möjligt. Med variation menas här flera olika miljöer 
i en damm. Exempelvis är det bra om det finns områden med grunt vatten, områden med djupare 
vatten, områden med vattenväxter, områden med fria bottnar utan växter, öar för häckning och skydd, 
och så vidare, se figur 10. Varje enskilt område fungerar då som ett specifikt habitat (”livsutrymme”) 

där vissa arter trivs bra.  

 

 

Figur 10. Variation är bra för den biologiska mångfalden (Helsingborg.se) 

 

Förutom att gynna biologiska mångfald och förbättra vattenkvaliteten i området kan blågrön 
infrastruktur som dammar och diken också ge ekosystemtjänster som exempelvis bättre luftkvalitet då 
vi andas luften som växterna renat.  
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Genom att fördröja och utjämna dagvatten minskar också risken för översvämningar i området. 
Dammar och diken är också viktiga habitat för enskilt hotade arter, exempelvis grodor och insekter 
vilka är viktiga pollinerare. Andra ekosystemtjänster som kan genereras är fröspridning och ökad 
möjlighet till temperaturreglering i staden. 

Genom att integrera dagvattenanläggningarna med rekreativa och estetiska funktioner skapas en 
upplevelserik och varierad landskapsmiljö som kan locka människor till olika former av utevistelse. 
Detta kan ge positiva effekter som hälso- och fritidsupplevelser samt vara en attraktiv mötesplats som 
skapar sociala relationer. 

 

 Rekommendationer för hantering av skyfall 
Då ingen kopplad ledningsnät -och skyfallsmodell fanns tillgänglig vid framtagandet av denna 
utredning har volymer som kan nå utredningsområdet vid skyfall via markavrinning inte tagits med, 
utan fokus har varit på flöden som når utredningsområdet via ledningsnätet. Enligt Länsstyrelsen 
(2019) lågpunktskartering finns en lokal lågpunkt i utredningsområdets sydöstra hörn och denna yta 
föreslås avsättas för hantering av skyfall. Ytan kan användas som en multifunktionell 
översvämningsyta och användas för exempelvis park eller annan icke översvämningskänslig 
markanvändning. I bilaga 2 visas föreslagen lokalisering av den torra översvämningsytan. 
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 Slutsats 
Norconsult föreslår att anlägga två dagvattendammar, en försedimenteringsdamm, ett biofilter, ett 
slingrande dike samt en torr översvämningsyta inom utredningsområdet i Gröna dalen.  

I samråd med Upplands-Bro kommun föreslår Norconsult att öppna upp huvuddagvattenledningen 
(1600 mm) samt de tre dagvattenledningarna (400, 800 och 1200 mm) för att avleda dagvatten från 
dagvattenledningsnätet till dagvattenanläggningarna för flödesutjämning och rening. 

En munkbrunn med skibord föreslås installeras i huvuddagvattenledningen (1600 mm) för att avleda 
delar av flödet i ledningen på nivå till det slingrande diket. 

Permanent våtvolym samt erforderlig fördröjningsvolym vid ett klimatkompenserat 20-årsregn har 
beräknats för båda dammarna samt det slingrande diket. Placering, djup och dimensioner för 
anläggningarna kan dock ändras utifrån resultat från landskapsgestaltning samt geoteknisk -och 
miljöutredning. Slutlig gestaltning av dammarna ingår först i systemhandling. 

Med föreslagna åtgärder avlastas befintligt ledningsnät så att trycklinje i marknivå sänks jämfört 
befintlig nivå och översvämningsproblemen minskar avsevärt.  
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All.2021.105 Bygglovstaxa från 2022  
(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 markeras 

med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

Bygg-och Miljönämnden beslutar att: 

1 föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för ärenden 

inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 januari 2022 och 

gäller tillsvidare. 

2 att föreslå kommunfullmäktige ge Bygg-och miljönämnden i uppdrag att 

hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 

prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram ett förslag på ny taxa enligt 

SKR:s taxeförslag från 2014, version juli 2020 som var planerat till Bygg- och 

miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021. Ärendet utgick efter önskemål 

från nämnden om att ta fram ett förslag som inte innebär lägre avgifter för de 

stora projekten och samtidigt något lägre för de mindre projekten. Ett nytt 

förslag har arbetats fram i enlighet med detta önskemål. 

Den nuvarande taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess 

reviderats några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och 

bygglovstaxa är att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga 

kostnaderna för handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan 

styrs till stora delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra 

samt till viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större 

byggnad medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid. 

Många ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 

ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 

skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn till i 

varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 

tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och sökande 

på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att det är den 
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handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas innebära som ligger 

till grund för den avgift som tas ut för respektive typ av ärende. Det nya 

föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt mer rättvis och även stå i 

linje med den lagstiftning som säger att kommunen ska debitera i enlighet med 

faktisk nedlagd handläggningstid. För att den nya taxan ska kunna användas 

behöver handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift 

för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu 

gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 

timme. 

Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Underlaget har 

kompletterats med ett förtydligande avseende vilka avgifter som föreslås bli 

billigare med det nya taxeförslaget enligt kommunfullmäktiges beslut.  

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till ny bygglovstaxa 

 Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 

Ärendet 

Bakgrund  

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggning av exempelvis 

bygglov, planbesked och andra ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL). Att 

upprätta och besluta om taxan är ett kommunalt ansvar och som stöd i arbetet 

tar Sveriges kommuner och regioner (SKR) fram underlag för 

taxekonstruktion. En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att 

kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet 

som ska finansieras via avgifter. År 2014 tog SKR fram ett nytt underlag för 

konstruktion av PBL-taxa. Målet med det nya underlaget var att kunna bidra 

till att kommunala taxor blir långsiktigt hållbara samt lätta att förstå och arbeta 

med. Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 analyserat sitt arbetet för att ta  

handläggningstider för respektive ärende samt delmoment som prövas mot 

plan- och bygglagen. Dessa tider redovisas i underlaget, som utgår från den 

mall som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram.  
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Förutsättningar  

Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå och det 

skapar en viss rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. Det medför 

även en sämre service till sökande, då det inte vid en direkt förfrågan går att 

svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras ansökan. Sökanden 

som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt vad deras byggnationer 

kommer att kosta på sista raden. Avgiften kan bero på flertalet parametrar, 

varav vissa ibland inte kommer fram förrän vid bygglovsprövningen och 

ärendet har kunnat granskas ordentligt. Olika åtgärder återfinns i olika tabeller 

och den totala avgiften måste beräknas genom en formel. Detta gör att 

samhällsbyggnadskontoret idag inte kan lämna ut ett exakt belopp utan 

förbehåll och taxan kan inte presenteras i sin helhet, på ett förståeligt sätt, via 

kommunens hemsida eller annat forum. Avgiften baseras idag till största del på 

bruttoarea, vilket inte alltid har en koppling till den faktiska tiden som ärendet 

kräver i handläggning. Detta resulterar i att ärenden som har en liten bruttoarea, 

exempelvis en mindre komplementbyggnad, kostar mindre än vad den faktiska 

kostnaden för handläggningen är, d v s nedlagd handläggningstid. Ärenden 

med stor bruttoarea, exempelvis flerbostadshus, kan i många fall bli dyrare än 

vad kostnaden för handläggningen är. Rimligheten att exempelvis en fem kvm 

större byggnad genererar ett par tusen kronor i ökad avgift är svår att motivera, 

både för sökande och för tjänstemän.  

Förslag till taxa  

I förslaget till taxa och avgifter inom plan- och bygglagen är kostnaden direkt 

kopplad till sökt åtgärd men även för respektive delåtgärd som kommunen 

utför under hela handläggningen. Förslaget innebär därmed, förutom att den är 

mer rättvis, en trygghet för de sökande, de kan direkt få veta den totala avgiften 

för ansökan eller exempelvis vad ett extra platsbesök har för avgift. Taxan 

kommer även att vara möjlig att lägga ut på hemsidan. En del ärenden ligger 

kvar på timdebitering, detta är främst de ärenden som är svåra att beräkna en 

genomsnittlig tidsåtgång för på grund av ärendets komplexitet. Förhoppningen 

är att dessa ska inarbetas på sikt och generera en fast avgift. Det nya förslaget 

till taxa kommer att innebära att små ärenden blir dyrare än idag men de 

kommer däremot att stå i rimligare proportion till de faktiska kostnaderna för 

nedlagd handläggningstid. Större åtgärder kommer i överlag bli lite billigare än 

dagens taxa, men också stå i en rimligare proportion till de faktiska 

kostnaderna. För att den nya taxan ska kunna användas behöver 

handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift för 

handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) m fl. I nu gällande 

taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell.  

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1250 kr per 

timme. 
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  Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-04-01    

 

 

Underlaget för timtaxan redovisar en uträknad kostnad per timme som är 

beräknad på genomsnittliga kostnader för befintlig personal, lokaler, OH-

kostnader m m. Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan 

indexuppräknas årligen enligt PKV.  

 

Barnperspektiv 

Att ha en taxa för plan-och bygglovstaxa som bättre speglar det arbete som 

kommunens tjänstemän lägger ner innebär att kommunens ekonomiska medel 

kan läggas på investeringar som ger bättre förutsättningar för barn.  

  

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

Linda Edgren 

Tf Samhällsbyggnadschef 
 

Hany Touman 

Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör 
 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till ny bygglovstaxa 

2. Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

3. Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-03 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  

Ylva Malm 

Bygglovschef  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

ylva.malm@upplands-bro.se  

2021-03-03 ALL.2021.105   

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 
 

 

Bygglovstaxa, 2021  

Förslag till beslut 

  

Bygg-och Miljönämnden beslutar att: 

1  föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för 

ärenden inom plan- och bygglagens område. Taxan börjar gälla 1 

januari 2022 och gäller tillsvidare. 

2  att föreslå kommunfullmäktige ge Bygg-och miljönämnden i uppdrag 

att hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt 

förändringar i prisbasbelopp och enligt PKV-index  

 

Sammanfattning 

 

Beslutsunderlag 

• Förslag till ny bygglovstaxa 

• Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på ny taxa enligt 

SKR:s taxeförslag från 2014, version juli 2020. Den nuvarande 

taxemodellen arbetades fram av SKR 2014 har sedan dess reviderats 

några gånger. Syftet med upprättandet av en ny plan- och bygglovstaxa är 

att den nuvarande inte stämmer överens med de verkliga kostnaderna för 

handläggningen av dessa ärenden. Den idag gällande taxan styrs till stora 

delar av storleken på den byggnad som sökande önskar uppföra samt till 

viss del komplexiteten hos byggnaden. Det innebär att en större byggnad 

medför en högre avgift, även om handläggningen tar lika lång tid. Många 

ärenden har idag en lägre avgift än kommunens kostnad för 

ärendehanteringen vilket innebär att handläggningen till viss del är 

skattefinansierad. Gällande taxa har även många parametrar att ta hänsyn 

till i varje enskilt fall. Den är svårarbetad och öppnar upp för individuella 
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tolkningar. Den är även svår att förmedla ut till kommuninvånare och 

sökande på ett tydligt och korrekt sätt. I stort innebär den nya taxan att 

det är den handläggningstid som ett genomsnittligt ärende beräknas 

innebära som ligger till grund för den avgift som tas ut för respektive typ 

av ärende. Det nya föreslaget av taxan kommer därmed att bli betydligt 

mer rättvis och även stå i linje med den lagstiftning som säger att 

kommunen ska debitera i enlighet med faktisk nedlagd handläggningstid. 

För att den nya taxan ska kunna användas behöver handläggningskostnad 

per timme fastställas för att kunna ta ut avgift för handläggning av 

ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) mfl. I nu gällande taxa från 

2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell. 

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1490 kr 

per timme. Timtaxan som föreslås gäller från 1 januari 2022 för att sedan 

indexuppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Underlaget har kompletterats med ett förtydligande avseende vilka 

avgifter som föreslås bli billigare med det nya taxeförslaget enligt 

kommunfullmäktiges beslut.  

 

Bakgrund  

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggning av 

exempelvis bygglov, planbesked och andra ärenden enligt plan- och 

bygglagen (PBL). Att upprätta och besluta om taxan är ett kommunalt 

ansvar och som stöd i arbetet tar Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

fram underlag för taxekonstruktion. En välfungerande taxa är ett viktigt 

hjälpmedel för att kommunerna ska kunna få täckning för sina kostnader 

för den PBL-verksamhet som ska finansieras via avgifter. År 2014 tog 

SKR fram ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa. Målet med det 

nya underlaget var att kunna bidra till att kommunala taxor blir 

långsiktigt hållbara samt lätta att förstå och arbeta med. 

Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 analyserat sitt arbetet för att ta  

handläggningstider för respektive ärende samt delmoment som prövas 

mot plan- och bygglagen. Dessa tider redovisas i underlaget, som utgår 

från den mall som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram.  

Förutsättningar  

Gällande taxa, som baseras på ett underlag från 2011, är svår att förstå 

och det skapar en viss rättsosäkerhet när taxan går att tolka på olika sätt. 

Det medför även en sämre service till sökande, då det inte vid en direkt 

förfrågan går att svara på hur stor avgift som kommer att tas ut för deras 

ansökan. Sökanden som är i planeringsskedet får svårt att ta reda på exakt 

vad deras byggnationer kommer att kosta på sista raden. Avgiften kan 
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bero på flertalet parametrar, varav vissa ibland inte kommer fram förrän 

vid bygglovsprövningen och ärendet har kunnat granskas ordentligt. 

Olika åtgärder återfinns i olika tabeller och den totala avgiften måste 

beräknas genom en formel. Detta gör att samhällsbyggnadskontoret idag 

inte kan lämna ut ett exakt belopp utan förbehåll och taxan kan inte 

presenteras i sin helhet, på ett förståeligt sätt, via kommunens hemsida 

eller annat forum. Avgiften baseras idag till största del på bruttoarea, 

vilket inte alltid har en koppling till den faktiska tiden som ärendet kräver 

i handläggning. Detta resulterar i att ärenden som har en liten bruttoarea, 

exempelvis en mindre komplementbyggnad, kostar mindre än vad den 

faktiska kostnaden för handläggningen är, d v s nedlagd 

handläggningstid. Ärenden med stor bruttoarea, exempelvis 

flerbostadshus, kan i många fall bli dyrare än vad kostnaden för 

handläggningen är. Rimligheten att exempelvis en fem kvm större 

byggnad genererar ett par tusen kronor i ökad avgift är svår att motivera, 

både för sökande och för tjänstemän.  

Förslag till taxa  

I förslaget till taxa och avgifter inom plan- och bygglagen är kostnaden 

direkt kopplad till sökt åtgärd men även för respektive delåtgärd som 

kommunen utför under hela handläggningen. Förslaget innebär därmed, 

förutom att den är mer rättvis, en trygghet för de sökande, de kan direkt 

få veta den totala avgiften för ansökan eller exempelvis vad ett extra 

platsbesök har för avgift. Taxan kommer även att vara möjlig att lägga ut 

på hemsidan. En del ärenden ligger kvar på timdebitering, detta är främst 

de ärenden som är svåra att beräkna en genomsnittlig tidsåtgång för på 

grund av ärendets komplexitet. Förhoppningen är att dessa ska inarbetas 

på sikt och generera en fast avgift. Det nya förslaget till taxa kommer att 

innebära att små ärenden blir dyrare än idag men de kommer däremot att 

stå i rimligare proportion till de faktiska kostnaderna för nedlagd 

handläggningstid. Större åtgärder kommer i överlag bli lite billigare än 

dagens taxa, men också stå i en rimligare proportion till de faktiska 

kostnaderna. För att den nya taxan ska kunna användas behöver 

handläggningskostnad per timme fastställas för att kunna ta ut avgift för 

handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) m fl. I nu 

gällande taxa från 2011 är handläggningskostnaden per timme 900 kr 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en specifik uträkning av 

handläggningskostnaden per timme enligt SKL:s beräkningsmodell. 

Enligt uträkningen hamnar timkostnaden för handläggningen på 1490 kr 

per timme. Underlaget för timtaxan redovisar en uträknad kostnad per 

timme som är beräknad på genomsnittliga kostnader för befintlig 

personal, lokaler, OH-kostnader m m. Timtaxan som föreslås gäller från 

1 januari 2022 för att sedan indexuppräknas årligen enligt PKV.  
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Barnperspektiv 

Att ha en taxa för plan-och bygglovstaxa som bätre speglar det arbete 

som kommunens tjänstemän lägger ner innebär att kommunens 

ekonomiska medel kan läggas på investeringar som ger bättre 

förutsättningar för barn.  

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

Linda Edgren Ylva Malm  

Tf Samhällsbyggnadschef Tf Bygglovschef 

Bilagor 

• Förslag till ny bygglovstaxa 

• Gällande Plan-och bygglovstaxa 2011 beslutat i Kommunfullmäktige 

16 juni 2011 Kf §57  

Beslut sänds till 

• Kommunfullmäktige 
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1 Allmänna bestämmelser 
 

1.1 Syfte och tillämpning 
Denna taxa ersätter den befintliga taxan som var antagen av 
Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, förutom tabell 7 Avgift för 
planbesked och tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner. 
 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A.1-A.14 
samt A.17-A.21 och tidsuppskattningar A.1-A.14 samt A.17-A.21 i 
kommunens beslut att anta taxan. 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ 
PBL. 

Taxan tillämpas för Bygg-och Miljönämndens handläggning av ärenden etc. 
enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp 
framgår av taxetabell A.1-A.14 samt A.17-A.21. Med ärendetyp avses typ av 
besked, beslut, handläggning. 

1.2 Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i 
tabell A.1-A.14 samt A.17-A.21 fastställda avgiften. I vilka fall mervärdesskatt 
ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 
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1.3 Principer 
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

• beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  

• beslut om lov,  

• tekniska samråd och slutsamråd,  

• arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 

• expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och  

• andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

1.4 Avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört 
uppdrag ska erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts 
vid beställningen.  

1.5 Betalning och fakturering  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av 
den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har 
gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, 
när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

 



49 All.2021.105 Bygglovstaxa från 2022  - BMN 21/0005-5 All.2021.105 Bygglovstaxa från 2022  : Förslag ny bygglovstaxa 2022 rev 210416.pdf

Plan-och Bygglovstaxa 2022 

 
 

Sid 5 av 20 
 

Avgift får tas ut i förskott. Bestämmelsen syftar till att kommunen ska ha 
möjligheten att ta ut hela avgiften för ett ärende på en och samma gång, det vill 
säga både för bygglov och efterföljande arbete fram till slutbesked. Det är 
däremot ingen skyldighet. För återbetalning av avgift, se punkt 2.10. 

1.6 Indexuppräkning av taxan  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla. Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med 
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. Indexuppräkning innebär att föregående års belopp 
multipliceras med (1+indexförändringen). Vid en flerårig uppräkning sker 
multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 
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2 Avgift enligt tabell 
2.1 Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden per timme är 1250 kronor för ärenden avseende 
taxetabell A.1-A.14 och A.17-A.21. 

2.2 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 

2.3 Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande 
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden 
om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 
25%, 50% eller 75%.  

2.4 Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för 
motsvarande åtgärd. 

2.5 Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, 
anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall 
genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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2.6 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A.1-A.14 
samt A.17-A.21 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid 
för handläggning av ärendet. 

2.7 Extra samråd, startbesked med mera 
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns 
önskemål om extra startbesked, arbetsplatsbesök med mera kan tillval göras 
enligt tabell A14. 

2.8 Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller 
avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  

2.9 Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

2.10 Återbetalning av avgift  
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter 
lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära 
avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. 
Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 
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2.11 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01. 
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3 Taxetabeller 
A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna 
och timdebitering, se kommunens taxebestämmelser. 

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).  

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, 
givet förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser 
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller 
inte av ett tidigare givet förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL. 

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard, SS 21054:2009. 
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt 
andra bygglovspliktiga och 
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 33 750 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 37 500 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 37 500 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även 
tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovspliktiga och anmälningspliktiga 
åtgärder som ingår i samma ansökan som 
nybyggnaden av bostadshuset. 

Planenligt 25 000 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 28 750 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 28 750 kr 
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A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 21 250 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 12 500 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 15 000 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 15 000 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 18 750 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 21 250 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 12 500 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 15 000 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 15 000 kr 

A 1.19 Ny- och tillbyggnad av mycket enkel 
karaktär, utan tekniskt samråd, t.ex. 
växthus, oisolerat uterum, skärmtak, förråd 
≤ 15 kvm, carport, tillbyggnad, kolonistuga 
och komplementbyggnad 

Planenligt 4 375 kr 

A 1.20 Avviker från detaljplan 6 250 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 6 250 kr 

A 1.22 Mur och plank, utan tekniskt samråd Planenligt 5 625 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 8 750 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 8 750 kr 

A 1.25 Fasadändring stor, utan tekniskt samråd Planenligt 8 750 kr 

A 1.26 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 4 375 kr 

A 1.27 Rivningslov för enbostadshus eller 
komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 

Planenligt 3 750 kr 

A 1.28 Marklov, utan tekniskt samråd Planenligt 5 625 kr 

A 1.29 Avviker från detaljplan 8 750 kr 

A 1.30 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Planenligt 17 500 kr 

A 1.31 Avviker från detaljplan 20 000 kr 

A 1.32 Utanför planlagt område 20 000 kr 

A 1.33 Planenligt 11 250 kr 
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A 1.34 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 1.35 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.36 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus (fristående 
eller sammanbyggda) utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

16 250 kr 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 28 750 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 31 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 20 000 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 22 500 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.7 Nybyggnad 101 - 500 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd 

Planenligt 53 750 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 60 625 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 60 625 kr 

A 2.10 Nybyggnad 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 83 750 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 91 250 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 91 250 kr 

A 2.13 Nybyggnad 1001 - 5000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 145 000 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 185 000 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 185 000 kr 

A 2.16 Nybyggnad 5001 - 10000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 218 750 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 285 000 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 285 000 kr 

A 2.19 Nybyggnad 10001 - 15000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 297 500 kr 

A 2.20 Avviker från detaljplan 390 000 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 390 000 kr 
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A 2.22 Nybyggnad 15001 - 25000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 401 250 kr 

A 2.23 Avviker från detaljplan 520 000 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 520 000 kr 

A 2.25 Nybyggnad ≥ 25001 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd  

Planenligt 507 500 kr 

A 2.26 Avviker från detaljplan 662 500 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 662 500 kr 

A 2.28 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 0 - 500 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 15 000 kr 

A 2.29 Avviker från detaljplan 18 125 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 18 125 kr 

A 2.31 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 25 000 kr 

A 2.32 Avviker från detaljplan 30 625 kr 

A 2.33 Utanför planlagt område 30 625 kr 

A 2.34 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus ≥ 1001 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 45 000 kr 

A 2.35 Avviker från detaljplan 56 250 kr 

A 2.36 Utanför planlagt område 56 250 kr 

A 2.37 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar 0 - 50 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 10 625 kr 

A 2.38 Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 2.40 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar ≥ 51 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 19 375 kr 

A 2.41 Avviker från detaljplan 25 000 kr 

A 2.42 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.43 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 22 500 kr 

A 2.44 Avviker från detaljplan 26 250 kr 

A 2.45 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.46 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Planenligt 15 000 kr 

A 2.47 Avviker från detaljplan 18 750 kr 

A 2.48 Utanför planlagt område 18 750 kr 

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 20 625 kr 

A 2.50 Avviker från detaljplan 26 250 kr 
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A 2.51 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.52 Tillbyggnad eller ombyggnad 101 - 1000 
kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 40 625 kr 

A 2.53 Avviker från detaljplan 46 250 kr 

A 2.54 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.55 Tillbyggnad eller ombyggnad ≥1001 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd 

Planenligt 72 500 kr 

A 2.56 Avviker från detaljplan 79 375 kr 

A 2.57 Utanför planlagt område 79 375 kr 

A 2.58 Fasadändring stor, med tekniskt samråd Planenligt 18 750 kr 

A 2.59 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 2.60 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 11 250 kr 

A 2.61 Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 2.62 Balkonger eller inglasning av balkonger 1 - 
5 balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 2.63 Avviker från detaljplan 9 375 kr 

A 2.64 Balkonger eller inglasning av balkonger >5 
balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.65 Avviker från detaljplan 16 875 kr 

A 2.66 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 28 750 kr 

A 2.67 Avviker från detaljplan 31 250 kr 

A 2.68 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.69 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 18 750 kr 

A 2.70 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 2.71 Utanför planlagt område 21 250 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
7 500 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

10 000 kr 
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A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

625 kr 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

625 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- 
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som 
är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 

    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Planenligt 13 750 kr 
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A 5.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 16 250 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 000 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 13 750 kr 

A 5.8 Avviker från detaljplan 16 250 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.11 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 000 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 000 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    7 500 kr 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 7 500 kr 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 250 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 750 kr 
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A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 11 250 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 750 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd 

9 375 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd 

3 125 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd 

12 500 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd 

3 750 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med 
tekniskt samråd 

12 500 kr 
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A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 
tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 12 500 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 750 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

10 625 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

6 875 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

11 875 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

6 875 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

10 625 kr 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

5 625 kr 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 
PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

10 625 kr 

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

5 625 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, 
med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

10 625 kr 

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

5 625 kr 
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A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, utan tekniskt samråd 

5 625 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder (gäller ej vid en- och 
tvåbostadshus)  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 13 750 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 8 750 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov (gäller ej vid en- 
och tvåbostadshus)  

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 13 750 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 8 750 kr 
    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  Timdebitering 

A 11.2 Utanför planlagt område Timdebitering 
    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
    

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
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Sid 19 av 20 
 

A 14 Extra debitering 

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra tekniskt samråd, per styck 5 000 kr 

A 14.2 Extra startbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.3 Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd, per styck 5 000 kr 

A 14.4 Interimistiskt slutbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.5 Extra slutbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.6 Utse ny kontrollansvarig 1 250 kr 
    

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
    

A 20 Avskrivning  
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Sid 20 av 20 
 

Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Avskrivning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp     

A 21 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 21.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonny Hellman 
Avdelningschef Miljö-Hälsa-Livsmedel 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
jonny.hellman@upplands-bro.se 

2021-04-16    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ALL.2021.279, Samråd om förslag till detaljplan 
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003, 
HÄRNEVI 8:10 

Förslag till beslut 
Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
daterad den 14 april 2021 till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 
detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 
efter den 1 januari 2015). 

Bygg- och miljönämnden har den 26 mars 2021 fått samrådshandlingarna för 
yttrande. 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 Kockbacka gärde (Härnevi 
8:10 m.fl.), nr 2003 kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående 
synpunkter i ärendet beaktas. 

Beslutsunderlag 
 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 26 

mars 2021. 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 april 2021.  

Ärendet 
Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,17 mars 2021§ 13, sänds förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, ut för samråd 
enligt regler för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse 
efter den 1 januari 2015). 

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 
Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro. 
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Datum Vår beteckning 2 (7)  
2021-04-16 BMN 21/0005 

 
 

Bygg- och miljönämnden har den 26 mars 2021 fått samrådshandlingarna för 
yttrande. 

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 Kockbacka gärde (Härnevi 
8:10 m.fl.), nr 2003 kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående 
synpunkter i ärendet beaktas. 

  

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter ur miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv.  

Buller - bostadsområde 

Det finns flera bostäder i det planerade bostadsområdet där bullernivåerna vid 
fasad beräknas överstiga 50 dB på bägge sidor om huset varför det kan blir 
svårt att anlägga en uteplats. Om beräkningarna är tagna i överkant blir det 
troligtvis inget problem men är de beräknade i underkant kan det uppstå 
störande buller vid tilltänkta uteplatser. Det skulle vara bra om det fanns en 
färdig plan för hur det ska hanteras om det visar sig bli för höga värden. 

 

Illustration bostadsområde, Planbeskrivningen sidan 26. 
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Buller - skola 

Det framgår av planbeskrivningen på sidan 25 att ”Riktvärdena uppnås för hela 

skolgården, men inte för entrésidan mot Ginnlögs väg, som inte ska vara en del 
av skolgården.”  

Utredningen visar att på entrésidan kommer riktvärdena för ekvivalent ljudnivå 
att överskridas både för skolgårdsytor som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet (50 dB) samt övriga ytor inom skolgården 55 dB), se 
illustration på sidan 27 planbeskrivningen. 

På sidan 16 i planbeskrivning illustreras entrésidan med ett ”skoltorg” som 

beskrivs på följande sätt: Skolgårdens entré kan placeras i söder som i 
illustrationsplanen för att skapa gynnsamma skyddade väder och 
bullerförhållanden. Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande och 
detaljrikt med sittmöbler och cykelparkeringar.  

Om skoltorget på entrésidan innebär uppehållsyta för eleverna under skoltid 
bör det räknas som skolgård. I så fall bör även gällande riktvärden för 
skolgårdar klaras. Det framgår inte mer detaljerat hur de gynnsamma 
bullerförhållanden ska uppnås på ytan eller vilka bullervärden som avses. 

Om ytan (”skoltorget”) är utformad som en skolgård med bänkar, sittgrupper 

mm kan det innebära att eleverna lockas att nyttja ytan som skolgård även om 
det inte är tänkt som det. Även om ytan på pappret inte är tänkt som en 
skolgård kan eleverna utsättas för höga bullernivåer om den nyttjas som en 
skolgård. Är det tänkt som en uppehållsyta för elever skoltid bedömer miljö- 
och livsmedelsavdelningen att bullerriktvärdena för skolgårdar bör klaras även 
där. 

 

Illustration bullerkarta skola, sidan 27. 
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Illustration av skoltorg, sidan 15. 

 

Illustration skoltorg sidan 17. 
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Dagvatten 

Det är bra att det framgår att dagvattendammarna ska anmälas till Miljö- och 
livsmedelsavdelningen, samt att det kan behöva anmälas till Länsstyrelsen 
gällande vattenverksamhet, schaktning och ändring av dike.  

Även när det gäller användning av massor i området kan det behövas en 
anmälan till miljö- och livsmedelsavdelningen. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen framhåller att det är viktigt att utreda att alla 
ledningar kommer att vara dimensionerade för det dagvatten som de ska ta 
emot, så det t ex inte uppstår några marköversvämningar.  

För att utreda möjligheten för schaktning i området av dammarna behövs en 
geoteknisk utredning. 

En markteknisk miljöundersökning bör göras då närheten till banvallen och 
brandstationen medför att det kan finnas risk för föroreningar. Detta bör göras 
om schaktmassorna ska användas.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen vill framhålla vikten av att utforma 
dagvattenläggningar som lätt kan skötas, samt att det finns tillgång till 
dammarna för rensning av sediment. 

Exploatering av jordbruksmark 

Planområdet består av jordbruksmark klass 5. Den högsta klassen av 
jordbruksmark i denna del av landen.  

Det är en väl genomförd lokaliseringsprövning (Utredning om exploatering på 
jordbruksmark för Kockbacka gärde i Bro, 2021), vilket krävs för att visa 
behovet av att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. 
Lokaliseringsprövning bygger dock på att det förutsätts att det ska byggas en f-
9-skola, vilket motiveras med att det finns behov av en ny f-9-skola. Planen är 
nu att bygga en 7–9-skola, precis som den skola som ska ersättas, men med 
möjlighet att bygga ut till en f-9-skola, senare.  

Idag finns ett ökat behov av brukningsbar jord i Sverige. Även pandemin har 
visat på behovet av självförsörjning av livsmedel. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att kommunen behöver se över behovet av en 
ny skola. Kommunen bör väga värdet av att bevara jordbruksmark med värdet 
av att flytta skolan från Bro centrum. Om det bara är en ny 7–9-skola som 
behövs, kan den lokaliseras till någon av de andra möjliga platserna, som 
bedömdes för små för en f-9-skola, till exempel Alternativ 6, som enligt 
lokaliseringsprövningen bedömdes vara en möjlig placering för en likvärdig 
skola som den som finns i Bro centrum idag, men med bättre förutsättningar 
för stor skolgård.  

 

 

 



50 ALL.2021.279, Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003, HÄRNEVI 8:10 - BMN 21/0005-10 ALL.2021.279, Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003, HÄRNEVI 8:10 : ALL.2021.279, Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003, HÄRNEVI 8:10

 

 
Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 6 (7)  
2021-04-16 BMN 21/0005 

 
 

Trafik 

Trafikutredningen, sidan 30: Avlämnings- och upphämtningsställe för barn mot 
Ginnlögs väg är enligt kartan placerad intill kajen för inlastning av varor. 
Enligt texten kommer dessa två aktiviteter inte att pågå under samma 
tidsperiod, vilket leder till att risken för det oväntade inte räknas in.  

 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

Prickmark enligt förslaget hindrar enklare byggnader som till exempel cykeltak 
och enklare förråd. Detta kan förtydligas av planarkitekten för att undvika 
begränsad användning. 

Har barnkonsekvensanalys utförts för planförslaget? Bygglovsavdelningen har 
inte hittat någon utredning gällande detta i samrådsförslaget. 

När det gäller skolbyggnader bör man variera byggnadshöjden samt 
färgsättningen exempelvis ljusa och mörka slamfärger på olika huskroppar för 
att få till lite spänning i landskapsbilden.  

Skyddsbestämmelse bullervall på allmän platsmark är inte tvingande med 
”ska”. För att säkerställa att dessa utförs tidigt och är färdigställda inför 

ibruktagande bör finnas bestämmelse som styr ordning. Bygglovsavdelningen 
bedömer att risk annars uppstår för att slutbesked vägras av nämnden om inte 
bullerproblematiken är avhjälpt genom vallarna. 

Bestämmelse om höjd på bullervall kan förtydligas så att det framgår att höjden 
räknas från sida som vetter mot bullerkälla. 

Detaljplanen saknar bestämmelser om bullernivåer vid fasad, uteplats, gård. 
Kontrollmätning av dessa akustiska parametrar brukar verifieras vid slutfört 
projekt och det blir då tydligt för alla parter i vilka bullernivåer som kan godtas 
vid uteplats för inflyttning. 

M1-bestämmelse reglerar visserligen sammanhängande skolbyggnad men det 
saknas bestämmelse om lägsta höjd för bebyggelsen som säkerställer minsta 
höjd på byggnad som ska utgöra bullerskärm. 

Nockhöjder för skolbyggnad är väl tilltagna och i avsaknad av 
våningsbestämmelse vilket gör att det öppnas upp för byggnader med betydligt 
fler våningar än tänkt i illustrationsplan. Det kan vara viktigt att tänka på att 
om det införs våningsbestämmelse att fläktrum på vind kan bli planstridigt 
enligt gällande teknisk definition när vind blir våning varför eventuell 
våningsbestämmelse inte bör läggas snävt så att detta krånglar till det för 
bygglovsansökan av eventuell Teknikvåning. 

Korsprickad mark tillåter endast komplementbyggnad vilket utesluter plank, 
mur och stödmur.  
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Utformning av öppna vattendammar i anslutning till skola behöver ur 
barnsäkerhetsperspektiv belysas nu då Boverkets byggregler om skydd mot 
drunkning tar sikte på tomter det vill säga kvartersmark. 
 
Varför ska planen tillåta endast radhusbebyggelse? Detta utesluter till exempel 
kedjehusbebyggelse som alternativ för exploatörer. 
 
Är bullervallars utbredning och längd slutlig? Jämfört med till exempel 
bullerplank vid Råbyrondellen i Bro vars längd i bygglovsansökan efter 
sannolik ytterligare akustisk utredning förlängdes.  

Barnperspektiv 
Bygg- och miljönämndens synpunkter som gäller trafik och buller syftar till att 
skydda barns hälsa. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta beskrivas i 
samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010) 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonny Hellman  

Miljö- och livsmedelschef   

   

 

Bilagor 

1. Remisshandlingarna finns här: https://www.upplands-
bro.se/dpkockbackagarde 

2. Informationsbroschyr 
   

Beslut sänds till 

  Kommunstyrelsen 
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Samråd om detaljplan för  
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) nr 2003

En detaljplan är det juridiska dokument som 
reglerar hur mark- och vattenområden får 
användas. 
Hur en detaljplan tas fram regleras i plan- och 
bygglagen. Innan detaljplanen antas ska den 
samrådas och granskas av de som berörs av 
planen.

Efter samrådet sammanställs de synpunkter 
och förslag som inkommit under samrådstiden. 
Dessa besvaras i en samrådsredogörelse som 
görs tillgänglig  i samband med den kommande 
granskningen. Planförslaget bearbetas och under 
granskningstiden kommer ytterligare ett tillfälle 
att tycka till om förslaget. 
Efter granskningen överlämnas förslaget till 
Kommunfullmäktige för beslut om antagande.

När planen är antagen kan de som lämnat 
synpunkter senast under granskningsskedet och 
inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet. Om 
ingen överklagar inom tre veckor får planen laga 
kraft. 

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av flera handlingar:
- Följebrev samråd
- Beslut om samråd
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Illustrationsplan
- Gestaltningsprogram
- Remisslista
- Denna informationsbroschyr
- Samt ett antal utredningar 

Samrådshandlingar finns utställda i 
kommunhuset i Kungsängen och i Brohuset i 
Bro centrum. Kopior i papper kan beställas från 
Samhällsbyggnadskontoret. Handlingarna finns 
också på kommunens webbplats:
www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde

Samrådet pågår från måndag den 29 mars 
2021 till och med torsdag den 29 april 2021. 
Skriftliga synpunkter ska lämnas till kommunen 
senast torsdag den 29 april 2021. 

Skicka dina synpunkter till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
eller Upplands-Bro kommun,
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen. 
Glöm inte att ange diarienummer KS 20/0607

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen
senast under granskningstiden, kan förlora
rätten att överklaga beslut att anta planen. Se
processpilarna nedan. På grund av rådande
situation med den pågående pandemin behöver
mötena anpassas efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vara helt digitala.

Välkommen till digitalt samrådsmöte onsdag 
den 14 april kl 13:00-14:00 eller kl. 18:00-19:00.
Länkar till mötena läggs ut på projekthemsidan. 
Du behöver ladda ned Teams-appen på dator och 
mobil för att kunna delta.  Ingen föranmälan krävs.  
Frågor kommer att kunna ställas via en 
meddelandefunktion på appen under mötets gång. 
Om du inte har möjlighet att närvara går det bra att 
ringa kommunen för mer information.

Läs alla handlingar!

Bakgrund

Har du frågor?
Kontakta kommunen:
kommun@upplands-bro.se
08-581 690 00

Ansvarig planarkitekter:
Lina Wallenius, Anna Duarte
Projektledare exploatering:
Lena Aldenhed Lämna dina synpunkter senast torsdag den 29 april 2021!

Vad är en detaljplan?

Vad menas med samråd?
Samrådets syfte är att visa det material 
(planförslag) som kommunen har tagit fram för 
området. Under samrådstiden finns handlingar 
tillgängliga för allmänheten och synpunkter 
på förslaget ska lämnas till kommunen senast 
samrådets sista dag.

Vad händer sen?

Syfte

www.upplands-bro.se/dpkockbackagardewww.upplands-bro.se/dpkockbackagarde

KS 20/0607

Planområdet består av ca 14 hektar och ligger i 
östra Bro i Upplands-Bro kommun. Kock-
backa gärde består av åkermark och gränsar 
till järnvägen i sydväst samt Enköpingsvägen i 
nordost. Området omges av bostadsområden 
och precis söder om järnvägen ligger Bro IP. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i 
september 2020 om ett uppdrag att ta fram en 
detaljplan för en ny skola på Kockbacka gärde. 
Förslaget visar ett scenario där skolan är max-
imalt utbyggd. Det möjliggör en skolbyggnad 
och skolgård för ca 1000 elever (årskurs F-9.) 
Skolområdet rymmer idrottssal för skolidrott 
och möjliggör en trygg, småskalig skolmiljö 
med en bullerfri skolgård. Planen innehåller 
flera kopplingar för gång- och cykel för att 
tillskapa säkra skolvägar. En ny gång- och 
cykelväg föreslås dras över järnvägsspåren till 
Bro IP.  Daagvattendammar utgör fokus och 
grunden för parkens aktivitetsytor. 

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra en ny skola med idrottssal, en rekreationspark och ett mindre 
radhusområde på Kockbacka gärde. Planen syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation för 
att förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet. 
Bostäder i området förstärker småskaligheten. En ny gång & cykelväg föreslås även följa Ginnlögs väg, 
över spåren, till Bro IP. Planen säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från 
östra Bro och ger samtidigt möjlighet till rekreation. 

Illustrationsplanen är gjord av Visbyark och Topia.

Planområdet markeras med svart
streckad linje

Illustration från Finnstarondellen som visar den föreslagna sko-
lans entréfasad och är gjord av Visbyark och Topia.



50 ALL.2021.279, Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003, HÄRNEVI 8:10 - BMN 21/0005-10 ALL.2021.279, Samråd om förslag till detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 8:10), nr 2003, HÄRNEVI 8:10 : Informationsbroschyr

Detaljplan för

Lina Wallenius

Planchef Planarkitekt

214600 214700 214800 214900 215000 215100 215200 215300 215400 215500 215600

65
99

60
0

65
99

70
0

65
99

80
0

65
99

90
0

66
00

00
0

66
00

10
0

0 100 20050 Meter

Antagande
Laga kraft

Planarkitekt

Anna Duarte

Kockbacka gärde (del av Härnevi 8:10 m.fl)

Bro

[Antagen datum]
[Laga kraft datum]

Henric Carlson

2021-03-24Upprättad

KS 20/0607Dnr

Samråd

Planhandlingar
Denna plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

2003NR

STANDARDFÖRFARANDE
DETALJPLAN

Upprättad enligt PBL (2010:900)

Samrådsremiss
Revidering
Granskning
Revidering

Genomförandetiden går ut

2021-03-29 - 2021-04-29
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2003NRPLANKARTA

Grundkartan är upprättad av kommunens Mät&GIS-avdelning

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd RH 2000
Ajourförd endast inom planområdet  2021-02-26

1500Skala (A1): 1:

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
NATUR Naturområde

GATA1 Huvudgata

GATA2 Lokalgata

GÅNG Gångväg

CYKEL Cykelväg

(CYKEL)(GÅNG) Cykelväg, Gångväg

Kvartersmark
B Bostäder

E1 Transformatorstation

S Skola

T1 Järnväg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

Skydd
Bullervall 6,0 Bullerskydd med en höjd av angivet värde i meter över anslutande marknivå
Bullervall 4,0 Bullerskydd med en höjd av angivet värde i meter över anslutande marknivå

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 0,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet

)—0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter 

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad
e2 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m²
e5 0,0 Minsta byggnadsarea är angivet värde i m²

G0,0-0,0 Takvinkeln får vara mellan angivet värde och angivet värde i grader

Utformning
Endast komplementbyggnad får placeras

f1 Endast radhus
Mark
n1 Marken får inte användas för parkering
n2 Parkering ska anordnas

+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter

Utförande
b2 Källare får inte finnas
b3 Endast 30,0 % av markytan får hårdgöras
Störningsskydd
m1 Byggnad ska uppföras sammanhängande mot Ginnlögs väg

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
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Delegationslista
Datumperiod: 2021-03-01 - 2021-03-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 1:73

Lärarvägen 3

2021-03-19 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §2: AvskrivetBYGG.2021.25

Anmälan för ändrad användning av lokal

ÖRÅKER 2:39

Kronogårdsvägen 20

2021-03-02 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 31: BeviljatBYGG.2020.1

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

TIBBLE KYRKBY 17:5

Gråbovägen 8A

2021-03-02 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 32: BeviljatBYGG.2020.108

Bygglov för återställning av 2 lägenheter och förskola efter brand

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Kungsvägen/Bergvägen 24

2021-03-09 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 33: BeviljatBYGG.2019.85

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

EKEBY 2:98

Smedslingan 59

2021-03-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 34: BeviljatBYGG.2020.248

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

LÖVSTA 1:95

Sabelvägen 2

2021-03-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 35: BeviljatBYGG.2017.299

Anmälan för ändring av komplementbyggnad på fastigheten LÖVSTA 1:95, Sabelvägen 2

HÄRNEVI 9:47

Skeppartorpsvägen 8

2021-03-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 36: BeviljatBYGG.2021.26

Anmälan för installation av eldstad

2021-04-06 Sida 1 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

GRANHAMMAR 2:5

Granhammar Södra Kärrboda 1

2021-03-19 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 37: BeviljatBYGG.2019.286

Rivningsanmälan för rivning av bostadshus och komplementbyggnad

TIBBLE-ÅLSTA 5:24

Kyrkbyvägen 39B

2021-03-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 38: BeviljatBYGG.2020.420

Anmälan för installation av eldstad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:231

Skogsbovägen 2A

2021-03-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 39: BeviljatBYGG.2020.399

Anmälan för installation av eldstad

EKEBY 2:81

Ringuddsslingan  45

2021-03-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 40: BeviljatBYGG.2015.483

Bygglov för fasadändring av garage, uppförande av plank samt marklov för markförändring på fastigheten EKEBY 2:81,
Ringuddsslingan  45

BROGÅRD 1:110

Rättarbodavägen  14

2021-03-22 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 41: BeviljatBYGG.2016.341

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten BROGÅRD 1:110, Rättarbodavägen  14

FRÖLUNDA 6:5

Frölundavägen 5

2021-03-23 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 42: BeviljatBYGG.2020.97

Bygglov för nybyggnad av torrtoalett

VIBY 19:18

2021-03-24 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 43: BeviljatBYGG.2018.278

Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten VIBY 19:18, Kraftvägen

2021-04-06 Sida 2 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 43-45

2021-03-25 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 44: BeviljatBYGG.2019.231

Bygglov för uppställning av transformatorstation

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:310

Kokilbacken 1,3,6,8

2021-03-01 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 44: BeviljatBYGG.2020.390

Bygglov för inglasning av balkonger, flerbostadshus, hus 1,2,3,4

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2021-03-01 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 45: BeviljatBYGG.2021.19

Bygglov för uppställning av 4 st tankar

BROGÅRD 1:159

2021-03-25 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 45: BeviljatBYGG.2019.194

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 5 (Detta bygglov ersätter föregående bygglov 2018.376 hus 5,6)

BROGÅRD 1:184

2021-03-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 46: BeviljatBYGG.2021.74

Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:652

Femstenavägen 26

2021-03-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 46: BeviljatBYGG.2020.202

Bygglov för nybyggnad av restaurang

KORSÄNGEN 1:21

Kyrkvägen 29

2021-03-02 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 47: BeviljatBYGG.2021.37

Tidsbegränsat bygglov för parkering

2021-04-06 Sida 3 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

Brogård 1:155

2021-03-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 47: BeviljatBYGG.2018.374

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:155)

TIBBLE KYRKBY 9:1

Kyrkbyvägen 30

2021-03-02 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 48: BeviljatBYGG.2020.486

Bygglov för nybyggnad av garage

BROGÅRD 1:157

2021-03-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 48: BeviljatBYGG.2018.375

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:157)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2021-03-02 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 49: BeviljatBYGG.2021.40

Marklov för ändring av marknivå

BRUNNA 7:190

Blockflöjtstigen 52

2021-03-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 49: BeviljatBYGG.2020.354

Anmälan för installation av eldstad

ÖRÅKER 2:42

Kronogårdsvägen 8B

2021-03-03 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 50: NekatBYGG.2021.17

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

EKHAMMAR 4:21

2021-03-30 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 50: BeviljatBYGG.2019.16

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

2021-04-06 Sida 4 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 3:1

2021-03-05 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 51: BeviljatBYGG.2021.91

Bygglov och marklov för bodetablering

EKHAMMAR 4:269

Västra Rydsvägen 152

2021-03-30 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 51: BeviljatBYGG.2019.15

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO PRÄSTGÅRD 6:49

Målarvägen 45

2021-03-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 52: BeviljatBYGG.2021.73

Bygglov för inglasning av befintlig altan

TIBBLE KYRKBY 3:6

Kyrkbyvägen 64

2021-03-05 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 53: BeviljatBYGG.2021.58

Bygglov för nybyggnad av vattenkiosk

BROGÅRD 1:184

2021-03-09 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 54: NekatBYGG.2021.96

Marklov för markförändring av dagvattendamm

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:428

Topasvägen 5

2021-03-10 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 55: AvskrivetBYGG.2021.80

Bygglov för fasadändring av bostadshus

BROGÅRD 1:184

2021-03-10 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 56: BeviljatBYGG.2021.89

Marklov för trädfällning av 2st skyddsvärda Aspar

2021-04-06 Sida 5 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 20

2021-03-12 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 57: BeviljatBYGG.2021.79

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av fasadskylt (2021-09-25)

Jursta 3:5

2021-03-12 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 58: BeviljatBYGG.2021.42

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av fristående skylt (2022-08-31)

HÄRNEVI 6:143

Begoniaslingan 106

2021-03-15 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 59: BeviljatBYGG.2021.60

Bygglov för ändring av carport till garage

HÄRNEVI 6:88

Pelargonvägen 6

2021-03-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 60: BeviljatBYGG.2021.102

Bygglov för nybyggnad av carport och förråd samt inglasning av altan

ÖRNÄS 1:6

Örnäsvägen 10

2021-03-18 Bygglov utanför plan Nämndordförande, § 61: BeviljatBYGG.2020.462

Bygglov för ändrad användning till café och butik

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:309

Gjutartorget 4

2021-03-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 62: BeviljatBYGG.2021.113

Bygglov för inglasning av balkong

BERGA 3:1

Sältlösavägen 9

2021-03-22 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 63: BeviljatBYGG.2021.32

Bygglov för tillbyggnad av uterum

2021-04-06 Sida 6 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BJÖRKNÄS 1:3

Ådövägen 7

2021-03-23 Avvisning Bygglovsarkitekt, § 64: AvvisningBYGG.2020.463

Rivningslov för rivning av receptionsbyggnad på fastighet Björknäs 1:3

BROGÅRD 1:184

2021-03-24 Marklov Bygglovhandläggare, § 65: BeviljatBYGG.2021.116

Marklov för utförande av park samt två dagvattendammar

EKEBY 2:78

Ringuddsslingan 39

2021-03-24 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 66: BeviljatBYGG.2020.470

Bygglov och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus

FINNSTA 1:163

Blomstervägen 13

2021-03-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 67: BeviljatBYGG.2021.123

Bygglov för inglasning av balkong

BROGÅRD 1:32

Tallbodavägen 28

2021-03-29 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 68: BeviljatBYGG.2021.124

Bygglov för uppförande av carport med förråd

HUSBY 1:12

Husbyvägen 44

2021-03-29 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 69: BeviljatBYGG.2021.56

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

TIBBLE KYRKBY 3:17

Kyrkbyvägen 29

2021-03-30 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 70: NekatBYGG.2021.130

Förhandsbesked för avstyckning av tomt

2021-04-06 Sida 7 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HUSBY 4:3

Assurs väg 4

2021-03-30 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 71: NekatBYGG.2020.171

Rivningslov för rivning av bostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:264

2021-03-30 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 72: AvskrivetBYGG.2020.430

Förhandsbesked för anordnande av parkeringsplatser

BJÖRKNÄS 1:11

Åkerbärsvägen 14

2021-03-30 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 73: BeviljatBYGG.2021.94

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BRUNNA 7:136

Melofonstigen 4

2021-03-30 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 74: BeviljatBYGG.2021.132

Bygglov för inglasning av balkong

BRO PRÄSTGÅRD 1:104

Prästvägen 6

2021-03-31 Bygglov ej planenligt Bygglovsarkitekt, § 75: BeviljatBYGG.2021.28

Bygglov för ombyggnad av fasad och tak

Antal ärenden 54

2021-04-06 Sida 8 av 8
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2021-03-01 - 2021-03-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

STORHAGEN 2:6

Ängsuddsvägen 43

2021-03-01 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 23: BEVILJANAT.2019.130

Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, röjning av vass och uppläggning av vass med mera

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Lillsjö badväg 1

2021-03-01 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 24: AVSLUTMIL.2020.495

Anmälan om utsläpp av olja parkeringen Lillsjöskolan

TIBBLE-ÖNSTA 4:40

Finnviksvägen 9

2021-03-01 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 25: AVSAVL.2020.711

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

KVARNNIBBLE 2:51

Kvarnnibble vallgata 1

2021-03-02 Föreläggande med försiktighetsmått. Miljöinspektör, § 26: FÖRELMIL.2020.922

Anmälan om uppläggning av överskottmassor för upphöjning av betesmark inom  Kvarnnibble 2:51

SYLTA 3:27

Högnäsvägen 33

2021-03-04 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 27: BEVILJAHAL.2021.36

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2021-03-12 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Nämndordförande, §
28: FÖREL

MIL.2021.135

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - ändring av mängd fraktioner

FINNSTA 1:269

Norrgrindsvägen 4

2021-03-08 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 29: AVGMIL.2020.942

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

2021-04-06 Sida 1 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:173

2021-03-09 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 30: BEVMIL.2021.43

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

HÅTUNAHOLM 3:1

Håtunaholms allé 3

2021-03-09 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 31: AVGMIL.2021.71

Beslut om klassning och fast årlig avgift för gödselhantering vid Håtunaholms Gård AB

KVARNNIBBLE 2:51

Kvarnnibble vallgata 1

2021-03-11 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 32: AVGMIL.2020.922

Anmälan om uppläggning av överskottmassor för upphöjning av betesmark inom  Kvarnnibble 2:51

LENNARTSNÄS 2:4

Lennartsnäs Körsvik 1

2021-03-15 Förbud enskavl Miljöchef, § 33: FÖRBAVL.2020.272

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020, påkopplande av två nya anslutningar för WC och BDT på befintlig avloppsanläggning

LENNARTSNÄS 2:2

Lennartsnäs Lennartsnäs slott 1

2021-03-15 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 34: AVGAVL.2021.149

Beslut om klassning och fast årlig avgift

BRO-ÖNSTA 2:10

Önsta Lugnet 1

2021-03-15 Yttrande Miljöchef, § 35: YTAVF.2021.165

Remiss, ansökan om dispens från förbud enligt 10a § i förordning (2001:512) om
deponering av avfall.

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:212

Gamla Landsvägen 16

2021-03-15 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 36: AVGMIL.2020.971

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

2021-04-06 Sida 2 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-SKÄLLSTA 1:89

Tryckfärgsvägen 2

2021-03-17 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 37: BEVMIL.2021.139

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

ÅDÖ 1:4

Hackholmssundsvägen 3

2021-03-17 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 38: AVGAVL.2021.153

Beslut om klassning och fast årlig avgift

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:1

Hjortronvägen 117

2021-03-17 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 39: AVGHAL.2021.142

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Tellusbarn Upptäckaren

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306

Ringvägen 17

2021-03-17 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 40: AVGHAL.2021.141

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan Ringblomman

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2021-03-21 Delegationsbeslut Miljöchef, § 41: FÖRBMIL.2020.597

Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

LENNARTSNÄS 2:29

Lennartsnäsvägen 21

2021-03-24 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 42: BEVMIL.2021.250

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

TÅNG 2:4

Roligheten Roligheten 1

2021-03-26 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 43: IMDNAT.2018.544

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna, borra efter vatten.

2021-04-06 Sida 3 av 4
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2021-03-30 Delegationsbeslut tf Samhällsbyggnadschef, § 44: FÖRBMIL.2020.597

Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

HÅTUNAHOLM 3:1

Håtunaholms allé 3

2021-03-04 MAKULERAD av Jonny Hellman: Delegationsbeslut Miljöchef, § 231:
AVSKR

MIL.2020.723

Klagomål på buller från höfläktar

Antal ärenden 23

2021-04-06 Sida 4 av 4
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2021-03-01 - 2021-03-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 26

2021-03-09 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §2: BLIV.2021.30

Anmälan

SYLTA 3:129

Högnäsvägen 1

2021-03-10 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §3: BLIV.2021.31

Anmälan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 17:1

Hallonvägen 38

2021-03-12 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelsinspektör, DB §4: BATL.2021.29

Ansökan om tobak

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 17:1

Hallonvägen 38

2021-03-19 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §5: BLIV.2021.33

Anmälan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 26

2021-03-24 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §6: BLIV.2021.35

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 5

2021-04-06 Sida 1 av 1
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DELEGATIONSBESLUT § 46

Bygg- & miljönämnden Datum Vårt diarienummer

2021-04-01 MIL.2020.597

CR CONCRETE RECYCLING AB

BOX 110 95
10061 STOCKHOLM

LINDORMSNÄS 1:5

Beslut om att upphäva delegationsbeslut 44 §, 2021

Beslut

Bygg- och miljönämnden upphäver av nämnden 2021-03-30 fattat
delegationsbeslut § 44, om förbud mot fortsatt verksamhet på fastigheten
Lindormsnäs 1:5 riktat till CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr.
(556625-4271), i enlighet med 26 kap. 9 och 26 §§, samt 7 kap 13-15 §§
miljöbalken med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen. Beslutet gäller
omedelbart även om det överklagas.

Bygg- och miljönämnden erinrar om

· Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas
tillbaka.

· Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det
går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut.

Delges

CR Concrete Recycling AB

Lagstiftning

Förvaltningslag (2017:900)

37 § En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första
instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit
nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock
ändras till den enskildes nackdel bara om
1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att
beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,
2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande
uppgifter.



 Ordförande delegationsbeslut § 46, upphävande av delegationsbeslut § 44 - BMN 21/0002-25 Ordförande delegationsbeslut § 46, upphävande av delegationsbeslut § 44 : Ordförande delegationsbeslut § 46, upphävande av delegationsbeslut § 44

Datum Vårt diarienummer
2 (3)

2021-04-01 MIL.2020.597

Beslutsmotivering

T f samhällsbyggnadschef har 2021-03-30 fattat ett delegationsbeslut om
förbud mot fortsatt verksamhet på fastigheten Lindormsnäs 1:5.
Omständigheterna i ärendet ger att beslutet är av principiell natur och av större
vikt och alltså inte kan fattas på delegation. Efter att ha fått kompletterande
information samt efter att 2021-03-31 ha besökt aktuell fastighet bedömer jag
att sakliga skäl saknas för ett beslut om förbud mot fortsatt verksamhet.
Delegationsbeslut § 44 har inte grundats på samtliga relevanta omständigheter,
exempelvis att länsstyrelsen har godkänt schaktning inom område 4, d v s inom
vattenskyddsområde och strandskyddat område, som är mer omfattande än de
åtgärder som utpekas i delegationsbeslut §44. Inte heller har gällande
skogsvårdsplan beaktats, varför det finns anledning tro att den inte har varit
känd när delegationsbeslut § 44 fattades.

Förbudet riktas till stor del mot den verksamhet som sker i enlighet med gjorda
anmälningar och innebär att förutsättningarna ändras i grunden långt i
efterhand. Frågan om vilka beslut nämnden kan fatta med anledning av
anmälan av verksamheten efter det att sex veckor förflutit är av principiell vikt.
Det har inte visats att åtgärder har vidtagits inom övriga delar av fastigheten
som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, i enlighet med 7
kap. 15 § punkt 4 miljöbalken. Nämnden har dock möjlighet att i ett
kommande beslut pröva dessa frågor.

Det finns även andra brister i den formella hanteringen, exempelvis har
verksamhetsutövaren inte getts tillfälle yttra sig över beslutet. Ett beslut
innebärande omedelbart förbud mot fortsatt verksamhet är vidare inte
proportionerligt i relation till de åtgärder som vidtagits samt kostnaden för
verksamhetsutövaren. Verksamheten har pågått en längre tid och är väl känd. I
enlighet med 26 kap. 9 § MB får mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
det enskilda fallet inte tillgripas. Något brådskande skäl att förbjuda
verksamheten finns inte. Bygg- och miljönämnden kommer den 22 april ges
möjlighet att besluta om åtgärder.

Detta beslut har fattats av nämndordförande enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsordning Nr 3.8.1 U10, delegationspunkt 1.5.

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Börje Wredén

Ordförande

Bilagor:
1. Delgivningskvitto
2. Hur man överklagar
3. Delegationsbeslut § 44
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Kopia:
Länsstyrelsen
Norrvatten
Akt
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DELEGATIONSBESLUT § 44

Samhällsbyggnadskontoret
Bygg- och miljönämnden

Datum Vårt diarienummer

2021-03-30 MIL.2020.597

CR CONCRETE RECYCLING AB

BOX 110 95
10061 STOCKHOLM

LINDORMSNÄS 1:5

Förbud mot fortsatt verksamhet

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att på fastigheten Lindormsnäs 1:5:

1. Förbjuda CR CONCRETE RECYCLING AB med org.nr. (556625-4271)
att fortsätta bedriva sådan verksamhet inom strand- och vattenskyddat
område som riskerar att väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och
växtarter eller utföra andra åtgärder som avhåller allmänheten där den
annars hade färdats fritt, det vill säga bland annat förberedelsearbeten så
som grävarbeten, nedtagande av vegetation och annan terrängmodulering.
Förbudet inkluderar utläggning av jord- och schaktmassor i område 2 enligt
visuell gestaltning daterad 2019-11-28.

2. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) och
med hänvisning till 2 kap 2-3 §§, 7 kap 13-15 §§ samt 26 kap 1 § miljöbalken
(1998:808).

Bygg- och miljönämnden erinrar om

· Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det
går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut.

· Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut.

Bakgrund

2018-12-10 - MIL.2018.658, Bygg- och miljönämnden mottar klagomål om att
det tippas massor på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

2018-12-14 - MIL.2018.658, Tillsynsmyndigheten förbjuder verksamheten
tillsvidare med krav på att inkomma med uppgifter om de massor som lagts ut
och information om den planerade verksamheten.
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2019-05-03 - MIL.2018.658, Bygg- och miljönämnden beslutar om
försiktighetsmått gällande utläggning av återvunna jord- och schaktmassor i
syfte att på sydvästra delen av fastigheten Lindormsnäs 1:5 plantera
ädellövskog. Anmälan överklagas till länsstyrelsen som den 14 februari 2020
upphäver Bygg- och miljönämndens beslutet med motiveringen att hanteringen
är att betrakta som bortskaffande av avfall.

2020-03-24 - MIL.2020.366, CR CONCRETE RECYCLING inkommer med
en ny anmälan om utläggning av 56 250 kbm återvunna massor i syfte att
plantera ädellövskog. Bygg -och miljönämndens prövning av anmälan
överskrider 6 veckor utan att kompletteringar eller andra beslut meddelats
varför verksamheten påtalar dess rätt att påbörja utan beslut från myndigheten.
Ärendet avskrivs den 20 augusti 2020.

2020-05-15 - MIL.2020.597, Ett tillsynsärende öppnas med anledning av att
verksamheten drar igång enligt den anmälan som lämnats in den 24 mars 2020.
Verksamheten skickar bland annat in analysprover över mottagna massor och
uppföljning av mottagen mängd massor sker. Den 11 november 2020 upplyser
tillsynsmyndigheten verksamhetsutövaren om att han saknar tillåtelse för att
lägga upp material på område 2, 3 och 4, då någon anmälan ännu inte skickats
in.

2020-08-18 - MIL.2020.734, Ett klagomålsärende öppnas med anledning av att
tillsynsmyndigheten mottar flera oroliga samtal och mejl gällande
verksamheten. Klagomålen gäller bland annat oro för vattentäkt och att
tillräcklig kontroll finns på de massor som tas emot samt att verksamheten ger
upphov till mycket lera på Smidövägen och att lastbilarna som kör massorna
håller höga hastigheter.

2020-11-27 - MIL.2020.951, En ny anmälan om att lägga ut 98 000 kbm
återvunna massor på fastigheten Lindormsnäs 1:5 inkommer.

2020-12-30 - MIL.2020.951, Förslag om att förbjuda verksamheten
kommuniceras till verksamhetsutövaren. Bland annat bedöms verksamheten
som strandskyddspliktig och en ansökan om dispens saknas.

2021-01-12 - MIL.2020.951, Förtydligande av anmälan inkommer från
verksamhetsutövaren på telefon och mejl. Bland annat bedömer
verksamhetsutövaren att strandskyddsdispens för åtgärden inte krävs.
Tillsynsmyndigheten har samma dag meddelat på telefon att anmäld mängd
massor är på gränsen för vad som kan bedömas som en stor anläggning som i
sådant fall är tillståndspliktig och att någon ansökan om strandskyddsdispens
inte inkommit vilket krävs innan något beslut kan fattas.
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2021-02- 22 MIL.2020.734, Tillsynsmyndigheten mottar klagomål om att man
avverkat träd nere vid vattnet på fastigheten och att verksamheten lägger upp
massor i område 2.

2021-03-10 - MIL.2020.734, Ett anonymt klagomål inkommer om tippning av
bland annat asfalt inom fastigheten.

2021-03-11 - MIL.2020.597, Ett tillsynsbesök på fastigheten genomförs. Vid
tillsynsbesöket konstateras att stora förändringar skett inom fastigheten sedan
föregående inspektion. Marken i område 1a har jämnats ut och det som i
anmälan kallas för gropen är utfylld. Vägen mot nästa fastighet (Lindormsnäs
gård) har ändrats och träd och buskage har tagits bort. Markparti intill infart
från Smidövägen har rensats från all vegetation. I område 1b ligger en stor
mängd massor upplagda. I område 2 har verksamhet med uppläggning av
massor påbörjats. Utöver uppläggning av massor så har också träd avverkats
och höbalarna från område 4 flyttats in. I område 3 har vegetation tagits bort
längs med vägen in mot täktområde 4 och marken har jämnats ut. Västra sidan
av området som benämns som sandmiljö nedanför berg i visualisering av
området, har rensats och gjorts rakare i kanten. Upplag med sten har samlats
ihop som en avgränsning. I område 3 noteras också virkeshögar. På udden
tvärsemot täkten har träd avverkats och eldning har skett på områdets högra
sida sett från Smidövägen. Längs med Smidövägen noteras mycket jord längs
med kanterna och på ett par ställen stenar om ca en decimeter. Se
inspektionsbilder daterade 11 mars 2021.

2021-03-15 - MIL.2020.951, Verksamhetsutövaren ringer och frågar om
tillsynsmyndigheten fått svar på alla frågor. Tillsynsmyndigheten svarar att de
frågor som gällde område 1 besvarats men att myndigheten fortfarande saknar
ansökan om strandskyddsdispens. Verksamhetsutövaren hänvisar till mejl
skickat den 12 januari 2021 där de framför att de bedömer att verksamheten
inte behöver strandskyddsdispens. Verksamhetsutövaren informerar om att de
redan startat upp i område 2, område 3 och område 4. Verksamhetsutövaren
hänvisar till att inget förbud utfärdats inom 6 veckor från det att begärda
kompletteringar skickats in via mejl den 12 januari 2021.

Lokalisering

Fastigheten är belägen i Bro mellan Rättarboda och Smidö i Upplands-bro
kommun. Enligt SGU:s jordartskarta är den främsta jordarten på fastigheten
isälvssediment. Fastigheten omfattas av vattenskyddsområdet Leran och inom
fastigheten finns också grundvattenförekomsten Uppsalaåsen-Lindormsnäs
som i sin helhet omfattas av områdesskydd som dricksvattenförekomst. En
större del av fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljö. Utanför
fastigheten finns Säbyholmsviken som är klassat som ett ESKO-område
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(ekologiskt särskilt känsligt område). Större del av fastigheten omfattas också
av utökat strandskydd om 300 m. I Artportalen går att se att området hyser
stora ekologiska värden med många rapporterade observationer av diverse
djur- och växtarter, även rödlistade.

Beslutsmotivering

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att
anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat enligt
9 kap. 6 c § miljöbalken. Anmälan om utläggning av återvunna massor i
område två inkom den 27 november 2020. Tillsynsmyndigheten
kommunicerade förslag till beslut om förbud för verksamheten den 30
december 2020. Tillsynsmyndigheten har dock inte fastställt beslutet och med
anledning av hur lagstiftningen är utformad finns därför utrymme för
verksamhetsutövaren att påbörja verksamheten efter 6 veckor från det att
anmälan inkom. Tillsynsmyndigheten har dock förklarat för
verksamhetsutövaren att myndigheten bedömer att verksamheten omfattas av
strandskydd och att dispens krävs. Då strandskyddsfrågan inte omfattas av 6
veckors fristen är denna fråga fortfarande aktuell för tillsyn.

Vid tillsynsbesök den 11 mars 2021 och i telefonsamtal den 15 mars 2021
framkommer att verksamhet påbörjats i område 2 samt i område 3 och 4.
Någon anmälan för område 3 och 4 har inte inkommit till bygg- och
miljönämnden. Vid inspektion konstateras att vegetation och träd tagits ned
och att en stor del massor finns upplagda inom område 1b. Utjämning av mark
har skett utanför markerade områden i inkomna anmälningar samt borttagande
av vegetation och träd och förändring av vägar inom fastigheten. Den
verksamhet som sker ute på fastigheten är omfattande och har påtaglig
påverkan på djur- och växtliv. Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa
åtgärder innebär väsentliga förändringar för djur- och växtliv och att de därmed
omfattas av strandskyddslagstiftningen. Tillsynsmyndigheten vill förtydliga att
strandskyddslagstiftningen inte gör någon skillnad på om de väsentliga
förändringarna är till det bättre eller sämre. Alla åtgärder som innebär väsentlig
förändring för djur- och växtliv inom strandskyddat område omfattas av
strandskyddet. Tillsynsmyndigheten konstaterar också att verksamheten pågått
under mer än ett år och att den nya anmälan kommer innebära ytterligare år
med verksamhet. Verksamheten kan därmed också anses ha en avhållande
effekt för allmänheten under en längre tid.

Området hyser stora ekologiska värden och ett stort allmänintresse finns för
fastigheten vilket kan ses av den mängd observationer som registrerats i
Artportalen. De massor som körs till Lindormsnäs ska enligt de två inkomna
anmälningarna vara rena och inerta samt fukthållande för att gynna plantering
av ädellövskog. De tillförda massorna skiljer sig dock stort från det
isälvssediments material som finns på fastigheten idag. De stora jorddjup som
tillförs riskerar därför att påverka avrinning och grundvattenbildningen i
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området och därmed väsentligt förändra livsmiljön för de djur och växter som
finns inom fastigheten idag.

Då förändring av området sker i en mycket hög takt bedömer bygg- och
miljönämnden att ett brådskande förbud mot verksamheten är nödvändigt.

Tillsynsmyndigheten vill också lyfta fram att det med anledning av
verksamhetens syfte, omfattning och med hänsyn till områdets karaktär kan
finnas skäl till att verksamheten tillståndsprövas.

Sammantaget bedömer bygg- och miljönämnden att det utifrån
hänsynsreglerna och strandskyddslagstiftningen finns skäl till att tillsvidare
besluta om förbud mot fortsatt verksamhet och att ärendet är av brådskande
karaktär då natur- och miljövärden riskerar att ytterligare förloras. Det finns
därför skäl att förelägga om att beslutet gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Lagstiftning

2 kap. 2 § MB

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet.

2 kap. 3 § MB

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

7 kap 13 § MB

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet
syftar till att långsiktigt

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden,
och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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7 kap 14 § MB

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet
till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften. Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla
omedelbart även om det överklagas.

7 kap 15 § MB

Inom strandskyddat område får inte

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.

26 kap 1 § MB

Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på
eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera
efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att
åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet
som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma
om villkoren är tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att
balkens ändamål skall kunna tillgodoses.

26 kap 9 § MB

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
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26 kap 26 § MB

En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även
om det överklagas.

Detta beslut har fattats av kontorschef som ersättningsdelegat till
avdelningschef för miljö- och livsmedelsavdelningen enligt Bygg- och
miljönämndens delegationsordning UBKFS 2020:13 delegationspunkt 13.35.

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Bilagor:
1. Inspektionsbilder 2021-03-11
2. Visuell gestaltning 2019-11-28
3. Delgivningskvitto
4. Hur man överklagar

Kopia:
Länsstyrelsen
Akt
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