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Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 

kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

Beslut i ärendet fattas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full 

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:  2 790 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 33 § 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 

 

Observera att ett eventuellt beslut om beviljat att bygglov inte betyder att 

åtgärden får påbörjas. Åtgärden kräver Tekniskt samråd och beslut om 

Startbesked innan den får påbörjas. Avgift för Startbesked debiteras separat 

ifall att Bygg- och miljönämnden skulle besluta att bevilja bygglov för 

åtgärden. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med en 

byggnadsarea á 127 m
2
. Byggnaden har en våning och fasaden är utformad 

med grå stående träpanel och mörkgrå betongpannor som takbeläggning. 
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Den gällande detaljplanen är tydlig i både sitt syfte i utformningen av 

planbestämmelser. Inom planområdet, som omfattar två fastigheter, tillåts det 

högst en tomt samt en huvudbyggnad. Att en sammanslagning av fastigheterna 

Ådö 1:92 och 1:93 ännu inte har skett, så som detaljplanen syftade till, ger inte 

skäl till att tolka planen och dess bestämmelser som obsolet, enligt 

bygglovsavdelningens bedömning. Rådande rättspraxis gör det klart att en 

gällande detaljplan ska tillämpas till dess den ersätts av ny plan. Hänsyn kan 

inte tas till att planen kan uppfattas som gammal eller inaktuell (se bl.a. MÖD 

2012:43 och MÖD 2013:17). 

Avvikelsen som ska prövas i det aktuella ärendet är en hel ny huvudbyggnad 

med en byggnadsarea á 127 m
2
 och en ny bostadstomt som det saknas byggrätt 

för. Bygglovsavdelningen bedömer att det inte finns några skäl till att den 

föreslagna åtgärden kan utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 

§ PBL. Åtgärden är inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Således finns 

inga förutsättningar att bevilja bygglov i ärendet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 29 mars 2019 

 Fasadritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Planritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Sektionsritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Reviderad situationsplan som inkom den 1 maj 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 13 maj 2019 

 Sökandes yttrande om förslag till beslut som inkom den 24 maj 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med en 

byggnadsarea á 127 m
2
. Byggnaden har en våning och fasaden är utformad 

med grå stående träpanel och mörkgrå betongpannor som takbeläggning. 

Byggnadens sockelhöjd är + 23,8. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen inom detaljplan för Ådö 1:92-93, nr 9507. Innan 

detaljplanen antogs 1997 gällde byggnadsplan för Ådö, nr 7808, för Ådö 1:92 

och 1:93, samt omgivande småhusfastigheter. Syftet med den nu gällande 

detaljplanen var att efter sammanläggning av de två fastigheterna Ådö 1:92 och 

1:93 kunna utöka byggrätten för den nya fastigheten. Detaljplanen antogs utan 

att någon ny fastighetsbildning genomfördes först och det framgår av planens 

genomförandebeskrivning att fastighetsbildning ska ske genom 

fastighetsägarnas initiativ. 
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Eftersom detaljplanen syftade till att skapa en utökad byggrätt efter en 

sammanläggning av de två fastigheterna regleras inte byggrätten per fastighet i 

planen, utan istället för planområdet som omfattar båda fastigheterna. Enligt 

planens bestämmelser får en (1) huvudbyggnad á 120 m
2
 byggnadsarea

 
i högst 

en våning utan källare eller vind uppföras. Största byggnadsarea för 

komplementbyggnad är 40 m
2
. I planbestämmelsen för kvartersmark anges 

även att det högst får finnas en (1) tomt inom planområdet. 

På fastigheten Ådö 1:92 finns i dagsläget ingen huvudbyggnad. 

Grannfastigheten Ådö 1:93 är bebyggd med ett 90 m
2 

stort fritidshus. 

Tillgänglighet 

Åtgärden avser nybyggnad av fritidshus med en bostad. Kraven på 

tillgänglighet och användbarhet gäller inte för fritidshus med högst två bostäder 

enligt 8 kap. 6 § PBL. 

Vatten och avlopp 

Området är aktuellt för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Enligt 

kommunens VA-plan är Ådöskog ett av de områden där utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp planeras vara klart till 2020. I ansökan anges att 

bostadshuset ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet när det 

väl är utbyggt. Eftersom detaljplanen innehåller en bestämmelse om att en 

anläggning för höggradig avloppsrening ska anordnas för att ett bygglov ska 

kunna beviljas har sökande även angett en möjlig lösning med ett eget 

reningsverk på tomten.  

Parkering 

Parkeringsyta finns anordnad vid infartsväg på tomten. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden avviker från detaljplanen och ärendet har därför skickats ut på 

grannhörande till berörda sakägare, enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av 

fastigheterna Ådö 1:45, 1:50, 1:55 och 1:93 har bedömts vara berörda i ärendet. 

Grannhörandet skickades ut den 17 april 2019 och svarstiden löpte fram till den 

10 maj 2019. Inga yttranden inkom under svarstiden. 

Sökande har givits möjlighet att yttra sig över förvaltningens förslag till beslut. 

Se bilaga för sökandes yttrande i sin helhet. 

Utformning och skäl till beslut 

Ärendet avser en åtgärd som avviker från gällande detaljplan. Enligt 9 kap. 31 

b § PBL framgår att bygglov får ges för åtgärder som avviker från en detaljplan 

bland annat om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Vid 

bedömning av avvikelser från en detaljplan ska hänsyn tas till samtliga 

omständigheter snarare än absoluta tal och mått (se exempelvis RÅ 1990 ref. 

53 II). 
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Den gällande detaljplanen är tydlig i både sitt syfte i utformningen av 

planbestämmelser. Inom planområdet, som omfattar två fastigheter, tillåts det 

högst en tomt samt en huvudbyggnad. Att en sammanslagning av fastigheterna 

Ådö 1:92 och 1:93 ännu inte har skett, så som detaljplanen syftade till, ger inte 

skäl till att tolka planen och dess bestämmelser som obsolet, enligt 

bygglovsavdelningens bedömning. Rådande rättspraxis gör det klart att en 

gällande detaljplan ska tillämpas till dess den ersätts av ny plan. Hänsyn kan 

inte tas till att planen kan uppfattas som gammal eller inaktuell (se bl.a. MÖD 

2012:43 och MÖD 2013:17). 

Avvikelsen som ska prövas i det aktuella ärendet är en hel ny huvudbyggnad 

med en byggnadsarea á 127 m
2
 samt en ny bostadstomt som det saknas 

byggrätt för. Bygglovsavdelningen bedömer att det inte finns några skäl till att 

den föreslagna åtgärden kan utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 

31 b § PBL. Åtgärden är inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Således 

finns inga förutsättningar att bevilja bygglov i ärendet. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därför att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 

30 § PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut har inte bedömts påverka barnperspektivet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 29 mars 2019 

2. Fasadritningar som inkom den 29 mars 2019 

3. Planritningar som inkom den 29 mars 2019 

4. Sektionsritningar som inkom den 29 mars 2019 

5. Reviderad situationsplan som inkom den 1 maj 2019 

6. Sökandes yttrande om förslag till beslut som inkom den 24 maj 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Ådö 1:45 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:50 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:55 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:93 – meddelande om kungörelse 





















Sollentuna 2019-05-24 

 

Yttrande om förvaltningens förslag till Ådö 1:92 (Bygg.2019.78) 

Nuvarande detaljplan antogs år 1997 och då var det samma ägare på fastighet 1:92 och 1:93. 

Sammanslagning skedde aldrig och år 2011 såldes båda fastigheterna till två olika ägare som 
nu är lagfarna ägare på respektive fastighet. 

Den totala markytan av  1:92 och 1:93 är drygt 16000 m² och på 1960-talet byggdes en 
sommarstuga på 1:93 med en bostadsyta av 55 m².  

När jag köpte 1:92 år 2011 sa man på Upplands-Bro kommun att man planerade en ny 
detaljplan för området. 

Arbetet med den nya detaljplanen pågick fram till mitten på år 2016, då man beslutade att 
lägga ner den. 

Olika personer på både planavdelningen och bygglov lovade mig att jag skulle få bygga  
120 m² + 40 m² men i början på år 2018 ändrade man sig och bygglovsavdelningen sa att jag 
inte fick bygga något hus. 

Jag kontaktade då länsstyrelsen som sa att en sådan detaljplan som nu finns, kan man inte 
göra. De rådde mig till att söka bygglov och sedan överklaga till länsstyrelsen. 

Jag har senare blivit rådd av olika personer på Upplands-Bro kommun att söka bygglov för 
att få det prövat i nämnden. 

På Upplands-Bro kommun är man positivt inställd till en planändring och beslutade i Juni år 
2018 att man skall påbörja en ny detaljplan för Ådö skog med utökad byggrätt och med 
högsta prioritet. 

Med tanke på min ålder och hur länge jag redan har väntat med olika besked vill jag nu få 
detta ärende prövat och om det är nödvändigt skicka det vidare till Länsstyrelsen. 

 

Med vänlig hälsning 
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Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på fastigheten 
Öråker 2:33 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Villkor för åtgärden: 

- Gemensam avloppsanläggning ska placeras nedströms från befintlig 

samt ny tilltänkt brunn på fastigheten. 

- VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensamma 

anläggningar för vatten och avlopp. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:   274 kronor 

Summa:   7 534 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 33 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 

enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Öråker 2:33. Tomterna 

föreslås ha en minsta storlek på 2000 kvadratmeter per fastighet. 

Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea på 140 kvadratmeter och 
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byggas i två plan med en högsta byggnadshöjd på 7 meter. Största 

byggnadsarea för garage och uthus begränsas till 60 kvadratmeter per fastighet. 

Enligt förslaget ska byggnaderna ges en modern karaktär i dialog med 

traditionellt byggande. 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 augusti 2018 att meddela positivt 

förhandsbesked, med tillhörande villkor, för den aktuella åtgärden. Bygg- och 

miljönämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet 

och visade åter ärendet till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning 

den 17 december 2018. Länsstyrelsens skäl till beslut var att tillräckliga 

undersökningar gällande vattentillgång samt översvämningsrisk i samband med 

skyfall inte hade framgått i ärendet. 

Ärendet kompletterades den 2 maj 2019 med utredningar avseende 

vattentillgång och översvämningsrisk på fastigheten. Bygglovsavdelningen 

bedömer att förutsättningarna för åtgärden är översiktligt klarlagda genom 

kompletteringarna i ärendet samt att förslaget till åtgärd är lämpligt utformat 

och förenligt med allmänna intressen på platsen. Bygg- och miljönämnden 

föreslås meddela positivt förhandsbesked för åtgärden med stöd av 9 kap. 17 § 

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 27 mars 2018 

 Reviderat förslag till åtgärd som inkom den 2 juli 2018 

 Hydrogeologisk utredning samt utredning avseende översvämningsrisk 

som inkom den 2 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:31, som inkom den 20 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:29, som inkom den 21 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:37, som inkom den 22 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Skälby 5:1, som inkom den 23 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:8, som inkom den 24 maj 2019 

 Miljöavdelningens remissyttrande som inkom den 27 maj 2019 

 Översiktsplanerares remissyttrande som inkom den 11 maj 2018 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 29 maj 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 

enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Öråker 2:33. Tomterna 

föreslås ha en minsta storlek på 2000 kvadratmeter per fastighet. 

Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea på 140 kvadratmeter och 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (9)  
2019-05-29 BMN 19/0001 

 
 

 

byggas i två plan med en högsta byggnadshöjd på 7 meter. Största 

byggnadsarea för garage och uthus begränsas till 60 kvadratmeter per fastighet. 

Enligt förslaget ska byggnaderna ges en modern karaktär i dialog med 

traditionellt byggande. Färgsättning, materialval, placering och detaljer ska 

anpassas för att spegla både vår tid och platsens bebyggelsehistoria. 

Byggnaderna ska huvudsakligen utföras i trä och målas med slamfärg.  

I förslaget ingår även anpassning av marknivåer för att hantera 

översvämningsrisk i samband med skyfall. 

Förutsättningar 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 augusti 2018 att meddela positivt 

förhandsbesked, med tillhörande villkor, för den aktuella åtgärden. Bygg- och 

miljönämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet 

och visade åter ärendet till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning 

den 17 december 2018. Länsstyrelsens skäl till beslut var att tillräckliga 

undersökningar gällande vattentillgång samt översvämningsrisk i samband med 

skyfall inte hade framgått i ärendet. En hydrogeologisk undersökning och en 

utredning avseende översvämningsrisk på fastigheten har nu tillkommit i 

ärendet. Utformningen av förslaget till åtgärd har i övrigt inte reviderats sedan 

Bygg- och miljönämndens beslut den 16 augusti 2018. 

Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplan i området Skälby. 

Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården och är utpekat som ett 

utvecklingsområde i kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, 

FÖP 2016, enligt beskrivning nedan. 

Riksintresse för kulturmiljövården – Landskapsbild 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Görväln. I 

Riksantikvarieämbetets beskrivning av riksintresset framhävs det historiska 

odlingslandskapet som präglats av godsdrift med system av äldre vägar och 

jordbruksbebyggelse samt storskaliga åkrar och alléer. Enligt 

landskapsanalysen i FÖP 2016 beskrivs området som ett mosaikartat 

odlingslandskap. Utöver det som beskrivs i riksintresset är även ett viktigt 

karaktärsdrag att den småskaliga bebyggelsen ligger samlad i bryn mellan skog 

och åkermark. Tillkommande bebyggelse ska följa den äldre 

bebyggelsestrukturen för att inte förvanska siktlinjer i det öppna 

åkerlandskapet. 

Placeringen av den föreslagna åtgärden är sådan att den inte bedöms bli 

nämnvärt exponerad i landskapet. Åtgärden ansluter till en befintlig samlad 

bebyggelse. De planerade bostadshusen kommer enligt förslaget delvis omges 

av den befintliga bebyggelsen och delvis av skogspartier, marken är även på en 

något lägre nivå än närliggande fastigheter. Från de föreslagna tomterna 

kommer en viss utsikt över åkermarken norr om fastigheten att finnas men 

siktlinjer från den närliggande åkermarken och det öppna landskapet bedöms 

inte påverkas. 
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FÖP 2016 

Landsbygdsplanen pekar ut Skälby som ett utvecklingsområde för 

komplettering av befintlig bebyggelse. Planen understryker att en försiktighet 

krävs vid utformning av tillkommande bebyggelse för att inte skada 

riksintresset för kulturmiljön. Möjligheten att utvidga området beskrivs som 

begränsad till cirka 10 nya bostäder från det att planen togs fram. För att en 

förtätning ska ske på landsbygdens villkor ska flera likformiga typhus undvikas 

och tillkommande bebyggelse ska anpassas till rådande bebyggelsemönster i 

utformning, skala och volym. Området är även känsligt för åtgärder som 

påverkar de småskaliga grusvägarna, exempelvis Klodalsvägen där infarterna i 

åtgärden placeras. 

Förslaget gäller för nybyggnad av tre enbostadshus. Enligt riktlinjerna i FÖP 

2016 kan 3-5 huvudbyggnader med tillhörande komplementbyggnader prövas 

via förhandsbesked. Villkor för utformningen av ett sådant förhandsbesked är 

då bland annat att vatten, avlopp och tillfartsvägar anordnas med gemensamma 

anläggningar. 

I FÖP 2016 anges en riktlinje för nya fastigheter att minsta tomtstorlek bör 

vara 2500 kvadratmeter om enskilda lösningar för vatten och avlopp ska få 

plats på fastigheten. I det ursprungliga förslaget var tomtstorleken cirka 1500 

kvadratmeter för alla tre föreslagna fastigheter. Efter förvaltningens synpunkter 

om att tomterna bör vara större reviderades förslaget med en tomtindelning där 

minsta storlek ska vara 2000 kvadratmeter. Gemensamma anläggningar för 

vatten och BDT-avlopp placeras utanför de föreslagna tomterna. Förslaget 

stämmer då överens med storleken på omkringliggande nya fastigheter i 

området Skälby. 

Översvämningsrisk 

Delar av marken på fastigheten är lågt belägen i relation till omgivningen och 

enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns lågpunktskartering är fastigheten utsatt 

för översvämningsrisk vid skyfall. Länsstyrelsens lågpunktskartering är tänkt 

som ett översiktligt planeringsverktyg för att identifiera områden där mer 

detaljerade beräkningar av översvämningsrisken vid skyfall bör utföras. 

Uppgifterna i Länsstyrelsens kartering är därför inte lämpade för detaljerad 

planering av åtgärder på en specifik fastighet. 

I det förslag till åtgärd som låg till grund för Bygg- och miljönämndens beslut i 

ärendet den 16 augusti 2018 angavs att översvämningsrisken skulle hanteras 

genom att förändra marknivåer i syfte att tillskapa en översvämningsyta för att 

skydda den tillkommande bebyggelsen. Länsstyrelsen påpekade dock i sitt 

beslut om återförvisning av ärendet till Bygg- och miljönämnden att frågan om 

översvämningsrisk vid skyfall inte hade utretts tillräckligt i ärendet. Sökande 

inkom den 2 maj 2019 med en utredning om översvämningsrisk i samband med 

skyfall på fastigheten Öråker 2:33. 
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Översvämningsutredningen utgår från sökandes förslag om att höja den 

planerade tomtmarken med 0,1-0,7 meter samt att jord ska schaktas ut i 

anslutning till befintligt dike för att skapa översvämningsytor som minskar 

vattennivåstigningen i diket vid skyfall. I utredningen konstateras även att 

Länsstyrelsens kartering av översvämningsrisk vid skyfall och den beräknade 

översvämningsnivån inte tar hänsyn till att det finns ett fungerande dike som 

rinner genom fastigheten samt en trumma som leder vatten under landsvägen i 

söder. Bedömningen i utredningen är att sökandes förslag till utformning av 

bebyggelse och tomtmark ska gå att utföra utan att de tillkommande 

bostadstomterna utsätts för översvämningsrisk vid skyfall. 

Sådana markåtgärder som förslaget innehåller för att hantera 

översvämningsrisken innebär markavvattning enligt Miljöbalken (MB). Enligt 

11 kap. 13 § MB krävs tillstånd för markavvattning. Eftersom det finns ett 

generellt markavvattningsförbud i stora delar av Sverige krävs även dispens för 

markavvattningsåtgärder. Tillstånd och dispens för markavvattning prövas av 

Länsstyrelsen.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten är belägen utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Enligt Upplands-Bro kommuns VA-utbyggnadsplan är området Skälby 

aktuellt för anslutning till det kommunala VA-nätet under tidsperioden 2029-

2035. 

Enligt förslaget till åtgärd kommer dricksvatten att lösas gemensamt för 

tillkommande bostäderna genom en borrad brunn. I Länsstyrelsens beslut om 

återförvisning av ärendet till Bygg- och miljönämnden hänvisades bland annat 

till att tillräckliga utredningar gällande tillgången på vatten inte hade utförts i 

ärendet. Länsstyrelsen angav i sitt beslut att en provborrning alternativt en 

hydrogeologisk undersökning borde utföras i ärendet. Sökande inkom den 2 

maj 2019 med en hydrogeologisk utredning avseende tillgången på 

dricksvatten. I den inkomna hydrogeologiska utredningen anges att tillgången 

på vatten är god och att Sveriges Geologiska Undersöknings (SGUs) 

rekommendationer om vattenmängd per fastighet uppnås med god marginal. 

Åtgärden bedöms inte heller påverka tillgången av vatten i omgivande brunnar 

negativt enligt utredningen. 

 Avloppet för de tre hushållen föreslås utformas som ett system som separerar 

så kallat svart-vatten från grå-vatten. Detta betyder att toaletterna ska vara 

separerande och hantera fekalier i ett eget, snålspolande, system med slutna 

tankar. En tank för svart-vatten, med kapacitet på 5 kubikmeter, placeras på 

respektive tomt. Grå-vattnet hanteras i ett gemensamt BDT-system med 

fosforseparering, slamavskiljare och markinfiltrationsbädd. Den nedgrävda 

reningsanläggningen avskiljs från grundvattnet med en geotextil. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och ärendet har därför 

skickats ut på grannhörande till berörda sakägare, enligt 9 kap. 25 § PBL. 
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Lagfarna ägare av fastigheterna Skälby 5:1, 5:7 och 5:11 samt Öråker 2:1, 2:8, 

2:29, 2:31, 2:37, 2:40, 2:41, 2:42 och 2:43 har bedömts vara berörda i ärendet. 

Grannhörandet skickades ut den 3 maj 2019 och svarstiden löpte fram till den 

24 maj 2019. Fem yttranden med erinran inkom under grannhörandet. 

Tre av de berörda sakägarna vänder sig mot den föreslagna placeringen av det 

gemensamma BDT-avloppet med en oro om att den befintliga 

dricksvattenbrunnen och gemensamhetsanläggningen GA7 på fastigheten ska 

påverkas. Brunnen ligger nedströms från placeringen av det gemensamma 

BDT-avloppet, enligt förslaget som gick ut på grannhörande, och inom den 

föreslagna översvämningsytan. 

Övriga synpunkter som inkommit i ärendet handlar om att utformningen av 

förslaget inte är anpassad till landskapsbilden och områdets karaktär samt att 

marken inte är lämplig att exploatera med hänsyn till områdets höga 

naturvärden och känsliga biotoper på platsen. Se bilaga 4–8 för yttrandena i sin 

helhet. 

Ärendet har även skickats ut på internremiss till miljöavdelningen avseende de 

kompletterande utredningar som inkommit efter att Länsstyrelsen återförvisade 

ärendet till Bygg- och miljönämnden. Miljöavdelningen skriver i sitt yttrande 

om vikten av att åtgärder på tomten, både markåtgärder och placering av 

gemensamt avlopp, inte får påverka befintliga brunnar genom sämre 

dricksvattenkvalitet. Om den gemensamma avloppsanläggningen placeras 

uppströms från befintlig och planerad brunn är det viktigt att funktionen hos 

BDT-anläggningen säkerställer att inga föroreningar kan påverka 

vattenkvaliteten för brunnarna. Miljöavdelningen lyfter även att den 

hydrogeologiska utredningen endast översiktligt visar på vattentillgången i 

området och att det ses som nödvändigt att göra mer detaljerade analyser av 

kvalitet och tillgång på vatten vid anläggning av den tänkta nya 

dricksvattenbrunnen. Yttrandet finns i sin helhet som bilaga 9. 

De synpunkter som har inkommit från grannhörandet och remissen till 

miljöavdelningen har kommunicerats med sökande. Efter att ha tagit del av 

synpunkterna har sökande och bygglovshandläggare fört en dialog om att det är 

lämpligt att revidera utformningen av förslaget genom att byta plats på den 

föreslagna nya brunnen och det gemensamma avloppet. Vid en sådan 

förändring placeras avloppsanläggningen nedströms från brunnarna och risken 

för att dricksvattenkvaliteten ska påverkas från avloppsanläggningen undviks. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygg- och miljönämnden har i tidigare beslut den 16 augusti 2018 meddelat 

positivt förhandsbesked, enligt förvaltningens förslag, för den aktuella 

åtgärden. Utformningen av bebyggelsen och tomtindelningen har inte 

reviderats sedan nämndens tidigare beslut. Således kvarstår 

bygglovsavdelningens bedömning om att förslaget är förenligt med 

bebyggelseriktlinjerna i FÖP 2016 och riksintresset för kulturmiljö samt att 

förslaget är väl anpassat till landskapsbilden. Bygglovsavdelningen bedömer 

inte heller att förutsättningarna i bebyggelseområdet Skälby har förändrats så 
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att en ny annorlunda bedömning av förslagets utformning i förhållande till 

landskapsbild och omgivande bebyggelse är motiverad. De frågor som är 

avgörande för Bygg- och miljönämnden att pröva i ärendet bedöms vara 

dricksvattentillgången och översvämningsrisken, i enlighet med Länsstyrelsens 

skäl till beslut om att visa ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning 

den 17 december 2018. 

Bygglovsavdelningen bedömer att den hydrogeologiska utredningen som har 

utförts i ärendet visar, på en översiktlig nivå, att vattentillgången i området är 

god och att det finns förutsättningar för att förse tre nya hushåll med vatten på 

platsen. Som anges i den hydrogeologiska utredningen görs en slutgiltig 

bedömning av vattenkapacitet och vattenkvalitet först efter provpumpning och 

vattenanalys. Enligt utredningen bedöms dock kapaciteten vara fullt tillräcklig i 

området för att förse tre nya hushåll med vatten. För att ett positivt 

förhandsbesked ska kunna ges måste de grundläggande förutsättningarna för 

byggnation på platsen vara översiktligt klarlagda (se bl.a. Mark- och 

miljödomstolens avgörande i mål nr P 1302-16). I Länsstyrelsens bedömning 

av det aktuella ärendet föreslås bland annat att just en hydrogeologisk 

undersökning bör utföras för att översiktligt klarlägga tillgången på vatten. 

Bygglovsavdelningen bedömer därmed att det som framgått genom 

utredningen av vattentillgången i ärendet är att det finns förutsättningar för att 

meddela positivt förhandsbesked utifrån vattenaspekten. 

Avseende översvämningsrisken bedömer bygglovsavdelningen att tillräckliga 

utredningar har gjorts i ärendet för att visa att det är möjligt att på ett 

ändamålsenligt bebygga marken utan risk för översvämning vid skyfall. 

Förslaget innebär dock att prövning av tillstånd och dispens för markavvattning 

krävs för att åtgärden ska kunna genomföras. Bygglovsavdelningen bedömer 

att det finns förutsättningar för Bygg- och miljönämnden att fatta ett nytt beslut 

om förhandsbesked i ärendet även om Länsstyrelsens prövning av 

markavvattningsåtgärderna kvarstår. Tillstånd och dispens för markavvattning 

kan redovisas vid ansökan om bygglov. 

De inkomna synpunkterna från berörda sakägare bedöms inte vara sådana att 

den föreslagna åtgärden är olämplig på platsen. Bygglovsavdelningen bedömer 

att utformningen av förslaget är väl anpassat till landskapsbilden och 

kulturmiljön. Den arkitektoniska tanken och ambitionen som framgår av 

ansökan är förenlig med riktlinjerna i FÖP 2016 om att ny bebyggelse bör 

anpassas till rådande bebyggelsemönster och att förtätning av Skälby inte ska 

ske med villaområden liknande de som finns inom tätorterna. 

Det har inte framkommit i ärendet att området har sådana höga naturvärden 

eller känsliga biotoper att den föreslagna åtgärden är olämplig på platsen. 

De yttranden som gäller den befintliga dricksvattenbrunnen och 

gemensamhetsanläggningen GA7 på fastigheten är viktiga att beakta i ärendet. 

Bygglovsavdelningen bedömer dock att åtgärden är lämplig med villkor om en 

reviderad placering av den gemensamma avloppsanläggningen, nedströms från 

befintlig och planerad brunn på fastigheten, så att risken för påverkan på 
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vattenkvalitet från avloppsanläggningen undviks. Vidare görs bedömningen att 

det enligt utredningarna i ärendet framgår att det, med skyddsåtgärder, är 

möjligt att utföra markavvattningsåtgärder utan att den befintliga brunnen ska 

påverkas negativt. 

Bygglovsavdelningen bedömer slutligen att de grundläggande förutsättningarna 

för åtgärden är översiktligt klarlagda samt att åtgärden är förenlig med 

kommunens bebyggelseriktlinjer för Skälby och riksintresset för kulturmiljön. 

Åtgärden bedöms som lämplig med hänsyn till allmänna och enskilda intressen 

i ärendet. Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela ett positivt 

förhandsbesked för åtgärden med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 27 mars 2018 

2. Reviderat förslag till åtgärd som inkom den 2 juli 2018 

3. Hydrogeologisk utredning samt utredning avseende översvämningsrisk som 

inkom den 2 maj 2019 

4. Yttrande med erinran, Öråker 2:31, som inkom den 20 maj 2019 

5. Yttrande med erinran, Öråker 2:29, som inkom den 21 maj 2019 

6. Yttrande med erinran, Öråker 2:37, som inkom den 22 maj 2019 

7. Yttrande med erinran, Skälby 5:1, som inkom den 23 maj 2019 

8. Yttrande med erinran, Öråker 2:8, som inkom den 24 maj 2019 

9. Miljöavdelningens remissyttrande som inkom den 27 maj 2019 

10. Översiktsplanerares remissyttrande som inkom den 11 maj 2018 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:1 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:8 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:29 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:31 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:37 – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:7 – meddelande om kungörelse 

 Skälby 5:11 – meddelande om kungörelse 
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 Öråker 2:1 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:40 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:41 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:42 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:43 – meddelande om kungörelse 
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Ansökan om förhandsbesked       2018 03 21
Nybyggnad av tre bostadshus och garage på      rev A 2018 04 27
Fastigheten Öråker 2:33 (+ ev 2:37, 2:38, 2:39 ) 

1. Åtgärd
Ansökan avser avstyckning av tre fastigheter samt nybyggnad av 
tre enbostadshus med villkor enligt nedan samt i enlighet med bifogade
illustrationsplan på fastigheten Öråker 2:33. 

2. Förutsättningar
Förslaget är placerat invid en väg och i anslutning till befintlig sammahållen bebyggelse, cirka 300 
meter väster om Skälby Gård. Fastigheten utgörs av fd åkermark, planterad med gran i slutet av 
1960 talet, och till stor del avverkad kring 2010. Ambitionen är att avverka resterande granar på 
fastigheten och återskapa ett kulturlandskap, med öppna ängsmarker, våtmark och bebyggelse 
omgiven av löv-och trädgårdsträd. Denna omvandling skulle göra platsen attraktivare och mer lät-
tillgänglig både för boende, allmänheten och för en biologisk mångfald. Dagvattenhanteringen kan 
hanteras i en mindre våtmark. 

Bebyggelsen och de tekniska systemen är tänkta att ha en småskalig och ekologiskt nytänkande 
utformning. Infarter kan göras från befintlig väg. Bebyggelsen kommer ske i linje med FÖP2016s 
beskrivning; 

” Ny bebyggelse bör placeras terränganpassat och anpassas i skala, volym och utformning till plat-
sens rådande bebyggelsemönster. Flera likformiga typhus och bebyggelse på odlingsmark bör un-
dvikas. Det är viktigt att förtätning sker på landsbygdens villkor och inte med villområden liknande 
de som finns inom tätortavgränsning.”
 
Fastigheten Öråker 2:33 ägs av Lennartsnäs Projekt AB, som är ett litet familjeägd bolag, med 
verksamhet inom arkitektur och byggande. Bolaget vill bebygga fastigheterna i egen regi, med 
special-tillverkade hus. Den föreslagna byggnationen skulle vara mindre störande för närboende, 
än att bebygga Öråker 2:34-36. Det finns i dagsläget inga planer på ny bebyggelse på dessa 
fastigheter.

3. Tomter och byggnader
- Fastigheterna ska användas för bostadsändamål och bebyggas med friliggande enbostadshus. 
Minsta tomtstorlek är 2000 kvm per fastighet. 
- Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea á 140 kvm, vara i
högst 2 plan och med en högsta byggnadshöjd á 7 m
- Uthus ska ha en högsta byggnadsarea á  60 kvm och med en högsta byggnadshöjd á 3,6 m
- Gestaltning av byggnaden såsom fasad- och takmaterial, färgsättning ska
anpassas i kulturmiljön i området.
- Vatten och avlopp ska lösas med gemensamhetsanläggningar
- Byggnaderna uppförs utan källare, och placeras på åsryggen utefter Klodalsvägen. för att und-
vika att översvämmas vid skyfall. 
- Ursprungsfastigheten Öråker 2:33 samt de nya bostadsfastigheterna kan ordningställas för att 
hantera dagvatten, med översvämnings-ängar och diken á ca 8 000 kvm. 

4. Vatten, avlopp och dagvatten
Dricksvatten och avloppsvatten föreslås lösas gemensamt för de tre nya, önskade 
fastigheterna . Dricksvatten planeras att hämtas från en borrad brunn, placerad på eller i anslut-
ning till de tre tomterna. Några av fastigheterna i området, har borrade brunnar med god tillgång 
på vatten. Till exempel har fastigheten Skälby 5:6 en borrad brunn med en kapacitet på 100 liter/ 
timme och grundvatten ca 2 m under markytan.  Det innebär alltså ca 2,4 Kbm/ dygn vilket bör 
räcka till 3 stora hushåll med hög vattenförbrukning ( 15 pers á 160l/dygn) . Skulle moderna sys-
tem användas, kan vattenförbrukning bli väsentligt lägre. Det är därför rimligt att anta att det finns 
mer än tillräcklig tillgång på grundvatten även i anslutning till de föreslagna tomterna. Den goda till-
gången på grundvatten är dock även en del av platsens problematik. Lösningen för avlopp får inte 
inverka menligt på vattenförsörjningen i området.  Brunnen är därför placerad mer än 100m från 
avloppens markbädd. Brunnens exakta läge samordnas med grannar och sakkunnig, i ett senare 
skede. 

Avloppen föreslås även vara ett system som separerar svart-vatten från grå-vatten. Fekalierna 
hanteras därmed i ett eget slutet system; från separerande toaletter, via rör i ett snålspolande sys-
tem alternativt i ett vacuum-system till slutna tankar. Därifrån transporteras innehållet med slam-
sugande bil till kommunala reningsanläggningar.  Projektet kommer även att utreda möjligheten 
med modern teknik hantera detta avfall lokalt. 

Grå-vattnet hanteras i ett normalt BDT- system med fosforseparering, slamavskljare samt markinfil-
trationsbädd. Denna nedgrävda reningsanläggning avskiljs från grundvattnet med en geotextil. På 
så vis kan inte grundvatten blandas med avloppsvatten. 

Dagvattenproblematiken som framförallt uppstår i samband med skyfall, kommer även påverka 
bebyggelsens utformning och placering. Denna problematik är orsakad av att området är flackt och 
har långsam avrinning. Men Mälarens strand är 15 höjdmeter och 2 kilometer bort, så det är inte 
områdets låglänta placering utan den flacka terrängen som bidrar till problemen. Här finns alltså 
ingen översvämningsrisk på grund av stigande vattennivåer, utan vattnet kommer rinna undan av 
egen kraft. Det tar bara lite tid, eftersom marken består av lera. Syftet med översvämmningsäng-
arna är att kunna lagra stora mängder vatten, efter kraftiga regnväder. Dessutom finns ett rejält och 
gemensamt dike, ett sk dikningsföretag,  som börjar endast 30 m från fastighetsgränsen och leder 
vattnet ned till Tibbleviken, där det rinner ut liksom det mesta av Kungsängens tätorts dagvatten. 

Topografin på platsen planeras att förstärkas så att den flacka ås som löper utefter Klodalsvägen 
att höjas och den lågpunkt som finns på den gamla åkermarken (numera hygget) kommer att 
sänkas samt utvidgas. Förändringarna på marknivån kommer vara lägre än 0,5 meter, men ändå 
skapa stora låglänta ytor, nästan 8 000 kvm,  som kan svämmas över i väntan på att lerjorden skall 
leda vidare regnvatten mot Mälaren.  På den utvidgade och förhöjda åsen placeras den nya be-
byggelsen. Genom dessa förändringar ökas nivåskillnaden mellan hög och lågpunkt, från dagens 
skillnad á ca 1m till ca 1,8 meter. Byggnadernas golvnivåer kan placeras ytterligare en bit högre. 
Risken för översvämning i anslutning till byggnader blir därmed mycket liten. Ett sådant projekt kan 
komma att kräva ett separat tillstånd från Länsstyrelsen förutom kommunalt marklov. 

5.  Sammanfattning
Sökanden ansöker om förhandsbesked för avstyckning av tre nya fastigheter, som idag är 
en del av Öråker 2:33, inklusive nybyggnad av tre enbostadshus med garage. 



Beskrivning / Bilaga till ansökan om förhandsbesked      2018 03 21

Landskapet återställes från granodling till ett öppet 
kulturlandskap. Frukt och lövträd planteras och bäd-
dar in bebyggelsen. Tomterna används för vila, lek och 
odling. 

Byggnaderna har en modern karaktär, men i dialog 
med traditionellt byggande. Färgsättning, materialval, 
placering och detaljer ansluter till detta resonemang 
om att spegla både vår tid och platsens och traktens 
bebyggelsehistoria.  Byggnaderna uppförs i huvudsak 
av trä och målas med slamfärg. 

Dagvatten hanteras lokalt och med kapacitet för att 
även hantera skyfall och hundraårsregn. Diken och 
dammar bör locka till ett rikare djur och växtliv. 

Avfall och sopor sorteras och komposteras i största 
möjliga mån lokalt. 

Energi produceras lokalt, men precis som med odlin-
garna handlar det om ett komplement och ett bidrag till 
ett hållbarare samhälle. 

Lennartsnäs Projekt AB
Rosenlundsgatan 18,  118 53 Stockholm
mans@malmborg.se        070-491 19 00
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1. Utredning om översvämningsrisk i samband med skyfall,  
dat 2019 03 27, 8 sid, WRS AB 

2. Hydrologisk utredning av grundvatten 
dat 2019 03 28, 6 sid, Terra Geo AB 

3. Illustration till översvämnings & grundvattenutredning 
dat 2019 04 25, 1 sid, Måns Malmborg Ark & Bygg AB 

 
A. Förklaring av Illustration,  
Illustrationen till översvämningsutredning dat 20190425, redovisar trakten kring  
kring T-vägs korsningen Klodalsvägen / Kronogårdsvägen. Den kan beskrivas som en dalgång 
på en högplatå. Dalens botten är belägen ca 15 m.ö.h. , med nord-sydlig riktning och de 
omgivande kullarna når upp till ca 30 m.ö.h. Hela dalgången är upptagningsområde för 
regnvatten, som alltså fyller dalgångens botten inkl. de lokala brunnarna, såväl befintliga som 
eventuella nya. Dalgången korsas av en höjdrygg, på fältet strax norr om Öråker 2:33. Där har 
tidigare en landsväg gått. Området norr om denna höjdrygg avvattnas av ett dikesföretag som 
leder vattnet norrut mot Görväln/Tibbleviken.  
 
Området söder om höjdryggen avvattnas mot Brofjärden och sydväst och detta området har 
markerats på Illustrationen, dat 190425, från MM arkitektur AB. 
Detta område består av två delar; en yta norr om Kronogårdsvägen med lågpunkt i anslutningen 
till T-korsningen (ljusgul/gul på bilagan) samt en yta i huvudsak söder om samma korsning 
(rosa/röd på bilagan). 
Områdena delas av en höjdrygg som i huvudsak är Kronogårdsvägen. Den norra (gula) ytan 
ansluter till den södra (röda) via en befintlig vägtrumma ø 0,3m. Den södra (röda) delen avvattnas 
via dike som övergår till täckdike, som leder vattnet vidare mot sydväst, i ett täckdike. Samtliga 
diken är alltså befintliga och avvattningen är endast aktuell vid stora regnmängder. Vid normala 
regn tas vattnet upp av marken samt tillförs ev. brunnar.  
 
B. Behov av Översvämnings-zon  
Kartan redovisar en översvämnings-zon á 7500kvm, men utredningen efterlyser ett magasin med 
kapaciteteten á ca 50 kbm. Detta skulle innebära ett vattendjup á 0,7 cm på den föreslagna yta. 
En iordningställd översvämnings-zon med ett djup á 0,1m skulle alltså motsvara en volym 15 
gånger större än det bedömda behovet. Detta talar för att markarbetena kan minskas i relation till 
de redovisade arkitektritningarna. Behovet av översvämningsängar/dagvattenmagasin kommer 
utredas ytterligare i samband med projektering, så att ingreppen är rimliga och anpassade.  
 
C. Skydd av befintlig brunn samt GA 7  
Fastigheten Öråker 2:33 (Ö33) är belastad med ett betjänande servitut. Detta betyder att 
fastigheter Öråker 2:8 (Ö8) har rätt att ta vatten ur brunnen på Ö33. Berörd fastighetsägare har 
uttryckt oro över att vattentillgång samt kvalitet skall försämras när de föreslagna nya 
bostadshusen har uppförts. Detta motbevisas till största del av den hydrologiska utredningen inkl. 
illustrationen. Vattentillgången är god och upptagningsområdet för brunnar är relativt stort enligt 
den geo-hydrologiska utredningen.  
Om eller när markarbeten kommer utförs på Ö33 kommer försiktighetsåtgärder att vidtas så att, 
påverkan på den aktuella brunnen minimeras, Smutsigt eller lerigt ytvatten skall undikas att 
blandas in i dricksvatten, genom att: 

- Brunnens täthet i de övre ringarna kommer att kontrolleras och ev. tätas, i samråd med 
ägaren till Ö8. 

- Marken runt brunnen lämnas orörd, till markarbetenas slutskede.  
- De avslutande markarbetena skall utföras med små maskiner eller för hand, för att 

minimera mängden slam, gyttja och nedsmutsat ytvatten.  
- Ingreppen kommer utföras under en lämplig (torr) säsong för att minimera påverkan. 

 
mvh Måns Malmborg  
för Lennartsnäs Projekt AB 	 	

e-post: mans@malmborg.se  
tel; 070-491 19 00
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PM 

Utredning om översvämningsrisk i samband 

med skyfall på fastigheten Öråker 2:33, 

Upplands-Bro 

Inledning 

Fastigheten Öråker 2:33 (figur 1) ägs av Lennartsnäs Projekt AB, som är ett litet 

familjeägt bolag, med verksamhet inom arkitektur och byggande. Bolaget vill bebygga 

en del av fastigheten Öråker 2:33 i egen regi med specialritade hus. Förslaget är att 

bygga tre enbostadshus med garage. Marken är f.d. betesmark som planterades med 

gran och som till stor del avverkades 2010. Minsta tomtstorlek är 1500 kvm. Vatten 

och avlopp ska lösas med gemensamhetsanläggningar. 

 

 
Figur 1. Topografisk karta över Öråker 2:33. Röd linje markerar ungefärlig area för 

de tre planerade fastigheterna på den västra delen av Öråker 2:33. Markerade 

höjdkurvor visar +15 m ö h. Från Lantmäteriets Kartsök och ortsnamn 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

 

Bakgrund 

Delar av Öråker 2:33 är av länsstyrelsen bedömd som en lågpunkt med risk för 

översvämningar vid skyfall. Upplands-Bro kommun begär därför ytterligare utredning 

för fortsatt handläggning om bygglov.  
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WRS har fått uppdraget att utreda översvämningsrisken på fastigheterna och ge 

förslag på principiella lösningar. 

 

Topografin  

Marken som planeras för bostäder är flack. Fastigheterna, den norra, den mellersta och 

den södra, ligger enligt kommunens karta 14,5–16,5 m ö h och lutar svagt ner mot 

öster. I den södra fastigheten finns ett mindre område i sydöstra hörnet som har en 

lågpunkt på 14 m ö h, se figur 2. 

 

Figur 2. Topografisk karta över Öråker 2:33. Varje linje markerar en halvmeters 

höjdskillnad. Karta från Upplands-Bro kommun. 
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Skyfallskartering 

Länsstyrelsen skyfallskartering utgår från topografisk karta för att bedöma 

översvämningsrisken i landskapet. De två höjdkurvorna som går genom Öråker 2:33 

(figur 1) är båda + 15 m ö h. Det är området mellan dessa höjdkurvor som är karterad 

som lågpunkter med översvämningsrisk, se figur 3 och 4. Markerade lågpunkter ligger 

på delar av de planerade fastigheterna och det finns enligt kartunderlaget risk för att 

marken översvämmas med 0,1–0,69 m vatten vid skyfall (100-årsregn).  

 

Figur 3. Länsstyrelsen skyfallskartering av lågpunkter. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183 
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Figur 4. Länsstyrelsen skyfallskartering av lågpunkter. Röd linje markerar 

ungefärlig yta för de tre planerade fastigheterna. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183 

Översvämningsrisk 

I Skyfallskarteringen finns inte information om avrinning via diken eller ledningar i 

området. På länsstyrelsens hemsida står det också att länskartan inte gör anspråk på att 

redovisa alla underlag som man behöver ta hänsyn till i enskilda ärenden. Det går ett 

öppet dike genom fastigheten Öråker 2:33, se figur 5. Vattnet från de aktuella 

fastigheterna leds till diket och rinner söderut mot Kronogårdsvägen. I länsstyrelsens 

lågpunktskartering markerar vägbanken en dämningsvall vilket inte överensstämmer 

med verkligheten eftersom det går en vägtrumma under vägen. Vägtrummans 

diameter är 30 cm och leder vattnet under vägen och söderut i det öppna diket som 

rinner genom skogen. Tillrinningsområdet är 11 ha och är grönmarkerat i figur 5. Det 

är ett förhållandevis litet tillrinningsområde. I praktiken är det trummans kapacitet 

under Kronogårdsvägen och det öppna dikets fall och dimension som avgör risk för 

översvämning på de planerade tomterna. 
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Figur 5. Grön markerad yta visar tillrinningsområdet till vägtrumman. Blåa ytor 

markerar vattenförekomst vid 100 årsregn. Avrinningsområdet definierat med hjälp 

av modellverktyget Scalgo. 

 

Flödes- och magasinsberäkningar 

Avståndet från vägtrumman till den punkt som ligger längst bort i tillrinningsområdet 

är 480 m. För att beräkna flödet används Rationella metoden. Avrinningskoefficienten 

är antagen att vara 0,1 då området det till stor del kan klassas som naturmark. 

Rinntiden beräknas till 16 minuter. Det teoretiskt maximala flödet till vägtrumman vid 

ett hundraårsregn beräknas till 410 l/s enligt Svenskt Vattens publikation P110. För att 

beräkna om vägtrummans diameter är tillräcklig för att klara ett hundraårsregn 

användes en flödeskalkulator enligt Mannings ekvation. Vägtrummans kapacitet om 

diametern ändras till 50 cm testades också. Två olika tillstånd med 1 respektive 8 % 

lutning av vattenytan i vägtrumman användes i beräkningen för att bedöma 

vattenytans läges betydelse för vägtrummans flödeskapacitet, tabell 1. 
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Tabell 1. Beräkning av flödeskapacitet i vägtrumman och magasinsbehov 

före vägtrumman enligt P110 vid två vägtrumdiametrar 0,3 och 0,5 m samt 

två vattenlutningar i vägtrumman 1 och 8 %. Beräkningarna är gjorda med 

Mannings koefficient 0,01. 

Vattenytans 

potentialskillnad 

i vägtrumman  

% 

Flödeskapacitet 

i vägtrumma 

diam. 30 cm 

 l/s 

Flödeskapacitet 

i vägtrumma 

diam. 50 cm 

 l/s 

Magasinsbehov* 

före trumma  

diam. 30 cm  

m3 

Magasinsbehov* 

före trumma 

diam. 50 cm 

m3 

1   125  350  300 49  

8  350  500  49  0 

* Magasinsbehovet är beräknat med bilaga 10.6a i P110. 

Vid ett vattenflöde på 410 l/s behövs ett magasinsbehov av 300 m3 om vägtrumman är 

30 cm i diameter och vattenytans lutning i vägtrumman är 1 %. Är lutningen 8 % 

krävs bara en magasinsvolym på 50 m3. Ändras trumdiametern till 50 cm och 

vattenytans lutning i trumman är 8 % är flödet tillräckligt för att förhindra 

översvämning. Är lutningen 1 % krävs en magasinsvolym på 50 m3.  

Det öppna diket på fastigheten Öråker 2:33 är 220 m långt, se figur 6. Antaget att 

diket är v-formad med djupet 0,5 m och bredden 0,7 m så rymmer det 38 m3. 

Svämmar diket över med en bredd av 6 meter och med vattennivå 0,2 m ryms totalt 

300 m3 i det översvämmade diket vilket är det största magasinsbehovet med befintlig 

trumma och 1 % lutning. 

 

Figur 6. Ortofoto med gränser och terrängskuggning. Röd linje markerar ungefärlig 

area för de tre planerade fastigheterna på Öråker 2:33. Det öppna diket ligger 

alldeles till höger om fastighetsgränsen. Från Lantmäteriets Kartsök och ortsnamn 

https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 
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Markägarens förslag 

Markägarens förslag för att minimera risken för framtida översvämning är att höja den 

planerade tomtmarken med 0,1–0,7 m med jordmassor från närliggande mark (till 

höger om fastigheten). Jorden placeras ut enligt skyfallskartan så att den markyta som 

är markerad ligga i lågpunkten höjs med minst motsvarande nivå som behövs för att 

ligga ovan bedömd översvämningsrisk. Jord schaktas ut i anslutning till befintligt 

dike, vilket skapar översvämningsytor som bidrar till att buffra flöden och minskar 

vattennivåstigningen i diket vid skyfall. Byggnadernas placering på varje tomt 

anpassas också efter skyfallskartan för att ytterligare undvika översvämningsrisk, se 

figur 7. 

Dricksvattenbrunnen placeras utanför riskområdet söder om fastigheterna.  

För att lösa avloppshanteringen planeras att separera BDT-vattnet (gråvattnet) från 

toalettvattnet (svartvattnet). En sluten tank för svartvattnet placeras vid varje fastighet. 

För BDT-vattnet dras ledningar från varje fastighet till en upphöjd markbädd med 

tillräckligt avstånd till grundvattnet/översvämningszonen, figur 7. Det renade vattnet 

leds till intilliggande dike.  

 

Figur 7. Markägarens förslag på fastigheternas lägen i förhållande till skyfallskartan. 

Figur från Lennartnäs Projekt AB. 
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Bedömning av området avseende översvämningsrisk 

Markägarens förslag att höja tomtmarken med 0,1–0,7 m innebär att markytan hamnar 

på ca + 15–16 m ö h på tomtmarken. Enligt översvämningskartan låg 

översvämningsnivån vid + 15 m ö h och då är ej hänsyn tagen till att det finns ett 

fungerande dike som rinner genom fastigheten samt en trumma som leder vattnet 

under landsvägen i söder. Det intilliggande diket bedömer vi fungera. Diket kan 

svämma över närmast diket vid höga flöden genom den urschaktningen som 

fastighetsägaren planerar att göra och där vattnet kan bredda under en kortare period 

utan att fastigheterna påverkas negativt. Det förutsätter att diket och urschaktningen 

underhålls samt att vägtrumman fungerar och har diameter på 0,3 m och minst 1% 

lutning på vattenytan så att vattnet rinner undan som tänkt. 

Barbro Beck-Friis 

WRS AB 
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2019 03 28 

• • • 

Birger Fogdestam 

TERRA Geo AB 

Pinnmovägen 6 
S-743 40 STORVRETA 
SWEDEN 

Hydrogeologisk utredning om grundvattenförhållanden på fastigheten 
Öråker 2:33, Upplands-Bro kommun 

 

Berggrund: 

Berggrunden utgörs av sedimentådergnejs som är en dominerande bergart i mellersta och 
södra delen av Stockholms län. Denna bergart har en tydligt gnejsig struktur och framträ-
der delvis i den östra delen av fastigheten. Bilaga 1, ljusblå färg på kartan. 

Jordarter: 

På fastigheten finns två huvudsakliga jordarter, dels glacial lera och dels postglacial lera 
ljus gul och gul färg på kartan.  Väster om den nord – sydliga vägen mot Ålsta ligger ett 
höjdparti med morän, markerat med ljusblå färg på jordartskartan, bilaga 2 och i öster en 
bergrundsrygg, röd färg med ljusa prickar. 

Ytvatten: 

Strax norr om (c:a 25 meter) vid den gamla vägen, numera ej synlig i terrängen, ligger yt-
vattendelaren som oftast är densamma som grundvattendelaren. Det framgår tydligt vid 
kulverten under Kronogårdsvägen att bäckvattnet har en sydlig strömningsriktning i den 
något låglänta terrängen, som dock ligger på c:a 15 meters nivån över Mälarens nivå. Norr 
om den ”gamla vägen” (norr om den aktuella fastigheten) har ytvattenströmningen en 
nordlig riktning. 

Fältrekognosering: 

Fältrekognosering har genomförts tre gånger på fastigheten, dels för att fastställa och 
klargöra ytvattnets strömningsriktning, dels för en orientering om planeringen av nybe-
byggelse och dels för att mäta korrekt djup i den befintliga grävda brunnen samt utföra en 
VLF – undersökning. 
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VLF- undersökning: 

VLF är en geofysisk metod att fastställa läget för elektrisk ledande geologiska formationer, 
som i detta fall kan vara vattenfyllda sprickzoner i berggrunden. I mätinstrumentet (ABEM 
– WADI) registrerades i de två mätta profilerna s.k. anomalier (avvikelser i elektrisk led-
ningsförmåga), strax öster om det lilla vattendraget genom fastigheten. Sprickzonen i 
berggrunden tycks ha en nord – sydlig sträckning. 

 

Hydrogeologi: 

Grundvattennivån i brunnen låg c:a 40 cm. under omgivande markyta vid mätningen som 
gjordes den 22 mars och på samma nivå i kontrollmätningen den 27 mars. Vattnet i brun-
nen avsmakades och befanns vara utan anmärkning avseende smak, färg och lukt.  

Brunnens djup är 5,4 meter under markytan, vilket innebär att det står 5 meter vatten i 
brunnen. Brunnen är konstruerad med cementringar och har en överbyggnad med ett 
yttre och ett inre lock som bedöms vara av normalt godtagbar kvalitet för skydd av vattnet 
i brunnen.  

Enligt fastighetsägaren har en granne, inte lång från denna fastighet, servitut på nämnda 
brunn och vattnet användes för djurhållning som dricksvatten. Elledning till pumpen i 
brunnen är installerad, vilket gör att det är mycket lätt att göra en provpumpning med 
mätning av avsänkning i brunnen vid givna vattenuttag. 

För att definitivt fastställande av vattenkvaliteten kommer fastighetsägaren på Öråker 
2:33 att göra en vattenprovtagning för analys på vattenlaboratorium. 

Den redovisade jordartsgeologin ( bilaga 2) visar att den ytliga geologiska formationen är 
lera (glacial och postglacial) och denna jordart täcker enligt SGUs karta större delen av 
fastigheten och är ockå den dominerande jordarten på fälten mot norr.  

SGUs hydrogeologiska karta, SGU AH 13, (Hydrogeologiska kartan över Stockholms län), 
visar att det är risk för salt vatten i hela området. Sött grundvatten är emellertid lättare än 
salt grundvatten och det salta ligger därför under det söta och betydligt djupare. 

Tillrinningsområde och grundvattenbildning:   

Tillrinningsområdet, se bilaga 3, bedöms till 16,3 ha.  Nettonederbörden, alltså den del av 
nederbörden som bildar grundvatten, är enligt SMHI 232 mm/år = 0.073 l/s/ha.            
Detta ger en grundvattenbildning på 1,2 l/s, vilket är lika med drygt 100 m³/ dygn.          
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Enligt SGUs rekommendationer är 100 l/tim = 2,4 m³/ dygn och fastighet en fullt tillräcklig 
vattenmängd /fastighet. I detta fall kan beräknas 2,4 m³/dygn x 3 fastigheter = 7,2 
m³/dygn, vilket kan jämföras med grundvattenbildningen på drygt 100 m³/dygn för områ-
det.  

Det bedöms inte som troligt att vattenuttag över huvud taget kommer att påverka omgi-
vande brunnar.                                                                                      

Risken för salt vatten är stor i hela Mälardalen och störst i alltför djupa bergborrade brun-
nar. För att eliminera risk för salt vatten, förordas att i detta fall göra en eller eventuellt 
två s.k. grävda brunnar som konstrueras med cementringar ner till det grundvattenfö-
rande lagret under den tätande leran, alltså gärna ner till berggrundsytan.  

En brunn, konstruerad enligt denna princip kommer sannolikt att leverera grundvatten av 
god kvalitet. Tjocka lerlager är en god garant för skydd av grundvatten och vattnet under 
leran torde därför ha en hög kvalitet. 

Det är viktigt att notera att slutlig bedömning av vattenkapacitet görs först efter prov-
pumpning och slutlig bedömning av vattenkvalitet görs först efter vattenanalys.  

Birger Fogdestam 

Senior hydrogeologist 

TERRA Geo AB 

 

Tack för ett gott samarbete! 
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Yttrande avs. BYGG.2018.138 
 
Jag motsätter mig placeringen av BDT-avloppet, då det vid skyfall är överhängande risk att 
det kommer in förorenat vatten i brunnen via diket, som går ca 1 meter från brunnen. 
Sökanden har placerat sin brunn ”utanför riskområdet”, medan vår kommer att ligga mitt i, viket 
kan strida mot servitutslagen. Detta får kanske utredas senare. Vidare riskerar värdet på min 
fastighet att minska pga detta. 
 
 Man har även låtit Terra Geo AB vid flera tillfällen, utan tillstånd, gå in i brunnshuset för att mäta 
djupet, flödet och smaka på vattnet och man planerar också att ta vattenprover för analys,vilket jag 
ifrågasätter lagligheten av. 
 
Det framgår inte heller exakt var urschaktningen kommer att göras, som kan beröra vattenledningen 
till Öråker 2:8, 2:29 och ev senare 2:37, och hur den kan påverka brunnen. 
 
 



1

Olof Forsberg

Från: Kommun

Skickat: den 23 maj 2019 08:16

Till: Bygg- och miljönämnden

Ämne: VB: 

Kategorier: Bygglov

 

 
Med vänlig hälsning 
 
Victoria  
 
Kontaktcenter 
 
Kommunikationsstaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
 
08-581 690 00 
kommun@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 

 

 

Från:   

Skickat: den 22 maj 2019 17:19 

Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se> 
Ämne:  

 

Grannhörande Bygg.2018.138 

Förhandsbesked Öråker 2:33 

 

Anser att hus-exteriören utan tak-ursprung ej hör hemma i byggnationer på landsbygden. Av tradition har man 

takutsprång för att skydda fasaden. 

Hus utan tak-ursprung ser dessutom riktigt konstiga ut. 

 

 
           



Från:
Erik Sandqvist

Ärende: BYGG.2018.138
Datum: den 24 maj 2019 13:49:32

Jag är väldigt orolig för hur det kommer att bli med vårat vatten om det byggs enl plan på
fastigheten Öråker 2:33.
WRS har gjort undersökningar där och kommit fram till att vår brunn med servitut GA7
ligger mitt i grundvatten/översvämningszonen även kallad RISKOMRÅDE. Vilket innebär att
allt som släpps ut framförallt nord och nordost om GA7 som dagvatten och gråvatten
riskerar att hamna i brunnen . Det framgår av handlingarna att det "renade" gråvattnet
skall släppas ut i diket som leder rakt till GA7.  Vad händer om några år då markbädden
inte fungerar längre? Det är föreslaget att brunnen till de nya fastigheterna skall borras
söder om fastigheterna utanför RISKOMRÅDET som WRS  har kommit fram till. Jag anser
och hävdar att servitutet inte följs om GA7 hamnar i ett RISKOMRÅDE!  Det innebär stor
risk att vårat vatten kan bli förstört och värdet på våra fastigheter sjunker. Ingen vill ha sin
dricksvattenbrunn i ett RISKOMRÅDE

Kungsängen 2019-05-24



Från: Anna Davidson
Till: Erik Sandqvist
Kopia: Cecilia Elisabeth Andersson
Ärende: SV: Remiss Miljö [BYGG.2018.138]
Datum: den 27 maj 2019 12:49:13

Hej!

Yttrande från miljöavdelningen:

-Det är viktigt att åtgärderna som ska vidtas på fastigheten Öråker 2:33 med markavvattning och schaktning,
inte påverkar omkringliggande befintliga brunnar genom sämre dricksvattenkvalitet.
-Befintlig dricksvattenbrunn GA7 och den nya dricksvattenbrunnen kommer att ligga nedströms en planerad
BDT-anläggning.  Därför är det viktigt att funktionen hos BDT-anläggningen säkerställer att inga föroreningen
påverkar den befintliga brunnen GA7 eller den tänkta nya dricksvattenbrunnen.

-I den hydrogeologiska utredningen om grundvattenförhållanden på fastigheten Öråker 2:33, anges att det "inte
bedöms troligt att vattenuttag kommer att påverka omgivande brunnar". I utredningen under
"Tillrinningsområde och grundvattenbildning" beräknas vattenförbrukningen för 3 stycken fastigheter. Det
saknas siffror på den faktiska förbrukningen för de andra fastigheterna inom tillrinningsområdet.
Miljöavdelningen saknar beräkning på det totala behovet inom tillrinningsområdet där det finns flera användare,
varav en gård med hästar och 2 fastigheter med servitut.
-I den hydrogeologiska undersökningen anges att en analys på brunn GA7 kommer att göras. Analysen bör
göras med avseende på lämpliga parametrar och ämnen som riskerar att förekomma inom tillrinningsområdet,
det kan t.ex. innebära analys av kemikalier, så som bekämpningsmedel.
-Under stycket "C. Skydd av befintlig brunn samt GA7" anges att Öråker 2:8 har rätt att ta ut vatten från
brunnen GA7. Enligt vad miljöavdelningen förstår har också Öråker 2:29 och Öråker 2:37 rätt att ta ut vatten
från brunnen.
-I den hydrogeologiska utredningen anges att "det är viktigt att notera att slutlig bedömning av vattenkapacitet
görs först efter provpumpning och slutlig bedömning av vattenkvalitet görs först efter vattenanalys".
Miljöavdelningen ser att det är nödvändigt med denna analysprovtagning som nämns i utredningen.

Med vänlig hälsning

Anna Davidson
Miljöinspektör
 
Miljöavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 69222
Anna.Davidson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Sandqvist <erik.sandqvist@upplands-bro.se>
Skickat: den 6 maj 2019 09:19
Till: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se>
Ämne: Remiss Miljö [BYGG.2018.138]

Hej Anna,

Vi har fått in kompletterande utredningar gällande vattentillgång och översvämningsrisk i ärendet om
förhandsbesked för nybyggnad av 3st bostadshus på Öråker 2:33 som du var med och granskade förra året.

Jag skickar den hydrogeologiska undersökningen om grundvattenförhållanden (se bifogad fil s.2, 11-13) på
remiss till miljöavdelningen. Bifogar även förslaget till utformning av bebyggelsen som inte har reviderats



sedan Bygg- och miljönämnden tog beslut i ärendet i augusti förra året.

Vänligen inkom med svar senast 2019-05-27.

Säg till om du har några funderingar!

Vänligen
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08-581 690 00 bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se
www.upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: BYGG.2018.138
Mottagare: Anna Davidson[anna.davidson@upplands-bro.se]
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Svar i arbetssamråd om Förhandsbesked på fastigheten Öråker 2:33 
Sökanden önskar förhandsbesked för tre nya enbostadshus med garage som styckas av från en större 
fastighet (småhusenhet) i Öråker. Förslaget är placerat i ett skogsparti invid ett vägkors cirka  
400 meter väster om Skälby Gård och i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse. Infarter kan 
göras från befintlig väg.  Just vid denna plats har kommunen pekat ut ett område, ”Skälby”, för 
bebyggelseutveckling i gällande fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016.  

Området ligger inom riksintresset för kulturmiljövården (Görväln – Herrgårdslandskap med sitt 
odlingslandskap och system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse) och inom riksintresset för rörligt 
friluftsliv (Mälaren med öar och strandområden), enligt 4 kapitlet i miljöbalken. 

Kommunen har i landsbygdsplanen bedömt att en mycket försiktig komplettering av bebyggelsen är 
möjlig utan att risk finns för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Området är känsligt 
för åtgärder som påverkar de småskaliga grusvägarna och för ny bebyggelse som bryter mot den 
äldre bebyggelsestrukturen. Ny bebyggelse bör placeras terränganpassat och fås att överensstämma 
i skala, volym och utformning till platsens rådande bebyggelsemönster.  

Bifogat till förslaget finns en bilaga som visar tänkt bebyggelse och som tar hänsyn till ovanstående 
förutsättningar. Volym på husen relaterat till tomtstorlekar kan eventuellt behöva stämmas av 
vidare. Ambitionen är också att återskapa ett kulturlandskap med öppna ängsmarker, våtmark och 
bebyggelse omgiven av löv- och trädgårdsträd vilket låter mycket bra. Likaså låter det fint att hantera 
dagvatten i en mindre våtmark. I den lågpunktskartering som tillhandahålls av länsstyrelsen för att 
förutsäga eventuella översvämningsområden vid stora skyfall ligger den föreslagna bebyggelsen nära 
ett lågpunktsområde men förslaget till tomtplacering tar hänsyn till denna risk. Hur funktionen för 
dagvattenhantering säkerställs utanför tomtmark framgår inte. Gemensamhetsanläggning för avlopp 
föreslås ligga på den större stamfastigheten och inte inom tomtmarken för de nya bostäderna.  

I FÖP 2016 står också att flera likformiga typhus och bebyggelse på odlingsmark bör undvikas. Det är 
viktigt att förtätning sker på landsbygdens villkor och inte med villaområden liknande de som finns 
inom tätortavgränsning. Planen föreslår att utvecklingsområdet Skälby kan bli en komplettering till 
befintlig bebyggelse som efter en stegvis utbyggnad bedöms kunna ge totalt cirka 10 nya bostäder 
men säger också att detaljplan sannolikt kan komma att krävas. 

Enligt förslag till kommande VA-utbyggnadsplan för Upplands-Bro kommun kan en framtida 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i området bli aktuellt. Utbyggnaden bedöms i förslaget 
ligga mellan 10 och 20 år framåt i tiden. VA-utbyggnadsplanen är uppe för politisk behandling men är 
ännu inte beslutad av Kommunfullmäktige. 

I gällande översiktsplan slås också fast att utöver Plan- och bygglagens generella regler vill 
kommunen särskilt lyfta fram hänsyn till landskapsbild och terräng samt områdets karaktär och 
lokala byggnadstradition. Inom områden med höga naturvärden och kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer är kraven på anpassning till den befintliga miljön högre. Kommunen är i grunden positiv till 
byggande på landsbygden. Enstaka nya bostäder ska i huvudsak ansluta till befintlig bebyggelse. 
Antalet nytillkomna bostäder begränsas av platsens förutsättningar. 
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Förtydligande av vad ”hänsyn till landskapsbild och terräng samt områdets karaktär” betyder här:  
Aktuell landskapstyp (mosaikartat odlingslandskap) är ett variationsrikt landskap, både vad gäller 
markanvändning, bebyggelse, topografi och vägnät. Sprickdalarna har en nordsydlig riktning. Be-
byggelsen består ofta av gårdar och byar med anor från järnåldern och som är lokaliserade till större 
skogbeklädda höjdpartier i odlingsmarken eller till dalgångskanterna. Den huvudsakliga markanvänd-
ningen i landskapstypen är odlad åker, men här finns även ett stort inslag av bete, främst av hästar. 

Under förutsättning att det i förhandsbeskedet ställs villkor så att kommunen i samband med bygglov 
och marklov kan säkra att nytillkommen bebyggelse gestaltas och utformas med stor hänsyn till 
befintlig natur-, kulturmiljö och landskapsbild, samt att gemensam vatten- och avloppsanläggning ska 
anordnas, så bedömer jag att bebyggelsen kan bli ett bra tillskott i miljön utan att skada riksintresset 
för Kulturmiljövården.  
 

Vänliga Hälsningar, 
Ulrika Gyllenberg 
Översiktsplanerare, arkitekt SAR/MSA 

Hänvisningar till motivering: 
Landsbygdsplan, FÖP 2016: Karta ”Bebyggelseutveckling” på sidan 47 och text om Skälby på sidan 
51. Karta ”Landskapsanalys” på sidan 91 och text om mosaikartat odlingslandskap på sidan 95. Se 
även riktlinjer för utformning och placering av ny bebyggelse från sidan 99 och framåt. 

Planeringsförutsättningar Landsbygdsplan FÖP 2016: Karta ”Riksintressen 2” sidan 53. För 
detaljerade kartor över lågpunktskarering, se Länsstyrelsens webb-gis, http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. 

Boken Upplands‐Bro kulturhistoriska miljöer: sidan 125–126. 
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun: sid 44–45. 
 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Stockholms län (AB län) enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken: Görväln [AB 32] (delen i Upplands-Bro) Herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och 
medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 1700- och 1800-talen. 
Uttryck för riksintresset: De många herrgårdsanläggningarna och det av godsdriften präglade 
landskapet med storskaliga åkrar och alléer, bl.a. Almare-Stäket och Lennartsnäs. Odlingslandskapet 
med system av äldre vägar och jordbruksbebyggelse. 

Riksintresset för Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kapitlet Miljöbalken: 
Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestäm-
melserna i miljöbalkens 4:e kapitel. Området är i sin helhet av riksintresse som ett av de mest 
värdefulla landskapen i landet med särskilt stora natur- och kulturvärden och betydelse för friluftsliv 
och turism. Bestämmelserna omfattar öar, vattenområden samt strandområden med intilliggande 
större sammanhängande oexploaterade natur- och kulturlandskap och innebär att områdets natur- 
och kulturvärden inte får skadas påtagligt. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Bestämmelserna ska dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-04-29 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt rivningslov för 
huvudbyggnad och komplementbyggnad på 
fastigheten Lövsta 1:55 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 

9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen, PBL. Avslå ansökan om 

rivningslov enligt 9 kap 34 §, PBL, då bygglov för enbostadshus inte 

kan beviljas för fastigheten.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Bygglovsprövning           8 928 kronor 

Kommunicering                                      5 580 kronor 

Summa                               14 508 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 33 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov och rivningslov till Bygg- 

och miljönämnden den 10 april 2019 för nybyggnad av enbostadshus och att 

riva enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Lövsta 1:55. Den 

planerade byggnaden har en byggnadsarea på 103,6 kvadratmeter. 

Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen bedöms inte 

som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 
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9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 

denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 

från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56).  

I förarbetena (2013/14:126) framgår det för detaljplaner där 

genomförandetiden har gått ut ska man vara försiktig att göra avsteg från 

användningsbestämmelser i planen. I denna detaljplan framgår det att området 

ska användas för fritidshusbebyggelse. 

Liknade ärenden som har den typen av bestämmelse om fritidshusbebyggelse i 

detaljplaner har prövats av Kammarrätten enligt äldre plan- och bygglagen i 

mål nr 1086-09. Kammarrätten framför i domen att en grundtanke i PBL är att 

det av gällande plan tydligt ska framgå vilka bestämmelser som gäller och 

avvikelser från planen i princip inte ska kunna medges. Planen ska också 

genomföras. I den mån ändrade förhållanden påkallar får ändrade eller nya 

planer utarbetas. Kammarrätten gjorde också bedömningen att avvikelsen inte 

bedöms som mindre från detaljplan enligt 8 kap 11 §, PBL äldre plan- och 

bygglagen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad på den angivna fastigheten. Med hänvisning till att 

åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 25 april 2019 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 april 2019 

 Situationsplan som inkom 10 april 2019 

 Plan-, sektion- och fasadritningar som inkom 10 april 2019 

 Marksektioner som inkom 10 april 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2019 

 Yttrande från sökande som inkom 20 maj 2019 

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 21 maj 2019 
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Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov och rivningslov till Bygg- 

och miljönämnden den 10 april 2019 för nybyggnad av enbostadshus och att 

riva enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Lövsta 1:55. Den 

planerade byggnaden har en byggnadsarea på 103,6 kvadratmeter. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 5301.Detaljplanen är från 

50-talet och genomförandetiden för planen har upphört.  

I detaljplanen framgår det att området får endast användas för 

fritidshusbebyggelse. Det framgår också att i byggnadsplaneområdet får icke 

uppföras byggnad vars användande påkallar anläggandet av avloppsledningar. 

På platsen där byggnaden planeras att uppföra gäller bestämmelsen om 

byggnadshöjd på 5,6 meter. Då den närmsta fasadlångsidan mot Svärdsvägen 

bedöms som beräkningsgrundade bedöms villkor om byggnadshöjd uppfyllas. 

Fastighet får bebyggas med totalt 150 kvadratmeter byggnadsarea. Garaget på 

fastigheten har en byggnadsarea på 40 kvadratmeter. Med de byggnader som 

rivs enligt ansökan blir fastigheten bebyggd med ca 144 kvadratmeter och 

förslaget blir då planenligt när det gäller utformning.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare den 18 april 2019. Det har endast 

kommit in yttrande från Försvarsmakten under svarstiden. Försvarsmakten 

bedömer att avvikelsen från byggnadsplanen möjliggör ett utökat fritidsboende 

eller permanentboende på fastigheten. Ett utökat fritidsboende eller 

permanentboende på fastigheten riskerar att medföra krav på begränsningar av 

den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra nyttjandet av 

skjutfälten och därmed också påtagligt skada riksintresset, Kungsängens 

övnings- och skjutfält. Försvarsmakten motsätter sig således sökt åtgärd. 

Sökande har bemött förslag till beslut och framför att det har beviljats flera 

bygglov för permanentboende i samma område under de senaste åren. Han har 

skickat in bilder som exempel på några hus. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen bedöms inte 

som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 
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denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 

från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56).  

I förarbetena (2013/14:126) framgår det för detaljplaner där 

genomförandetiden har gått ut ska man vara försiktig att göra avsteg från 

användningsbestämmelser i planen. I denna detaljplan framgår det att området 

ska användas för fritidshusbebyggelse. 

Liknade ärenden som har den typen av bestämmelse om fritidshusbebyggelse i 

detaljplaner har prövats av Kammarrätten enligt äldre plan- och bygglagen i 

mål nr 1086-09. Kammarrätten framför i domen att en grundtanke i PBL är att 

det av gällande plan tydligt ska framgå vilka bestämmelser som gäller och 

avvikelser från planen i princip inte ska kunna medges. Planen ska också 

genomföras. I den mån ändrade förhållanden påkallar får ändrade eller nya 

planer utarbetas. Kammarrätten gjorde också bedömningen att avvikelsen inte 

bedöms som mindre från detaljplan enligt 8 kap 11 §, PBL äldre plan- och 

bygglagen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad på den angivna fastigheten. Med hänvisning till att 

åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 25 april 2019 

2. Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 april 2019 

3. Situationsplan som inkom 10 april 2019 

4. Plan-, sektion- och fasadritningar som inkom 10 april 2019 

5. Marksektioner som inkom 10 april 2019 

6. Yttrande från sökande som inkom 20 maj 2019 
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7. Yttrande från Försvarsmakten som inkom 21 maj 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande – med delgivningskvitto 



Från: Kalle Eriksson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: LÖVSTA 1:55, Bygg 2019.103
Datum: den 20 maj 2019 22:15:43

Hej!
Härmed vill jag meddela att min åsikt inte stämmer överens med förvaltningens. 

I området finns det större fastigheter än det jag vill bygga. Både äldre och nybyggda från i år. 
Jag har tagit bilder på några av husen, som jag bifogar. 
Finns fler hus att fota om ni så önskar. 

Så varför vill ni neka mig att bygga då mina grannar i området har fått lov? 





Med vänliga hälsningar
/Kalle
DK Lyft 0766-311330

OBS! Lägg märke till den nya epost adressen

15 maj 2019 kl. 12:19 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>:

Hej,
 
Bifogar tjänsteskrivelse och möjlighet till yttrande inför beslut.



 
Ärendet planeras tas upp i nämnden den 13 juni.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare
 
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
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

<lövsta 1.55.docx>

<skrivelse.pdf>
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(JER)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-bro kommun 2019-03-29 2019.0140-234 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Alexander Bergström, 072 395 37 75 

alexander.x.bergstrom@mil.se 

 

                  

Yttrande över rivning av enbostadshus och 

komplemntbyggnad samt bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus, Lövsta 1:55, Upplands-Bro, Stockholms län. 
         

   

         

Försvarsmakten har erinran i rubricerat ärende. Rubricerade fastighet är belägen 

inom påverkansområdet för riksintresse för totalförsvarets militära del, i form av 

Kungsängens övnings- och skjutfält. 

Kungsängens övnings- och skjutfält är anmält som ett område av riksintresse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 

Riksintresset består i fältets funktion för övning av Försvarsmaktens 

huvuduppgift väpnad strid. Verksamheten omfattar skjutning med fin-och 

grovkalibriga vapen, sprängningar samt körning med band- och hjulgående 

fordon, som medför ett påverkansområde av buller utanför fältets gränser. 

Försvarsmakten har redovisat utbredningen av detta påverkansområde senast i 

december 2018. I redovisningen har även värdet av riksintresset utvecklats 

närmare. Redovisningen finns sedan september 2013 tillgänglig även på 

Försvarsmaktens hemsida. 

Fastigheten Lövsta 1:55 ligger inom ett område som utgör påverkansområde för 

riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält. Fastigheten ansökan avser 

utsätts för bullernivåer från skjutning med finkalibrig ammunition överstigande 

60 dBA, Impuls och från skjutning med grovkalibrigt är bullret överstigande 90 

dBC, Lx. Dessa nivåer överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2005:15) gällande riktvärden för finkalibrig ammunition och regeringens beslut, 

dnr Fö 98/928/MIL, gällande riktvärden för grovkalibrig ammunition. 
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Försvarsmakten kan konstatera att aktuell ansökan som avser rivningslov för 

enbostadshus och komplementbyggnad samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

är planenlig. Försvarsmakten kan även konstatera att all tillkommande 

störningskänslig bebyggelse inom påverkansområdet riskerar att påtagligt skada 

riksintresset, Kungsängens övnings- och skjutfält.  Gällande byggnadsplan medger 

inte att byggnader uppförs som påkallar anläggande av avloppsledningar. Enligt 

inkommen ansökan har den nya byggnaden behov av avlopp vilket inte medges av 

bestämmelserna i byggnadsplanen. Försvarsmakten bedömer att avvikelsen från 

byggnadsplanen möjliggör ett utökat fritidsboende eller permanentboende på 

fastigheten. Ett utökat fritidsboende eller permanentboende på fastigheten riskerar att 

medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt 

försvåra nyttjandet av skjutfälten och därmed också påtagligt skada riksintresset, 

Kungsängens övnings- och skjutfält. Försvarsmakten motsätter sig således sökt 

åtgärd. 

 

Försvarsmakten önskar få kommande beslut i ärendet för kännedom. 

 

 

 

Bramer, Camilla 

Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen  

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Upplands-Bro kommun  bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

    

 

      

    

 

För kännedom 

LG 

Länsstyrelsen Stockholms län stockholm@lansstyrelsen.se  
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Kent Olsson 

   

Bygglovsavdelningen 

   

kent.olsson@upplands-bro.se 

2019-06-04 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Redovisning av åtgärder med anledning av 
livsmedelsverkets revision 2015-09-30 av 
livsmedelskontrollen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna förslag till åtgärder enligt 

Livsmedelsavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2019, till 

Livsmedelsverket, enheten för djurvälfärd och livsmedel, Andreas Johansson. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontorets livsmedelsavdelning mottog den 15 maj 2019 en 

revisionsrapport gällandes Upplands-Bro kommuns livsmedelskontroll.  

Som uppföljning av revisionen önskar livsmedelsverket få en handlingsplan 

senast måndagen den 10 juni 2019. I handlingsplanen vill livsmedelsverket se 

vilka åtgärder Upplands-Bro vidtar med hänseende till avvikelserna som 

angetts i rapporten. 

Beslutsunderlag 

 Livsmedelsverket revisionsrapport 2019-05-15 

 Tjänsteskrivelse daterat 2019-06-04 

Ärendet 

Enligt regeringens regleringsbrev för länsstyrelserna och Sveriges fleråriga 

kontrollplan för livsmedelskedjan ska länsstyrelserna utföra revisioner av 

kommunernas livsmedelskontroll. 

Revisionen av Upplands-Bro kommun genomfördes 2019-03-25 av både 

länsstyrelsen och livsmedelsverket. Revisionsrapporten inkom till Bygg- och 

miljönämnden 2019-05-15. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kent Olsson  

Avdelningschef Livsmedel Kari Kaukola 

 Livsmedelsinspektör 

Bilagor 

1. Avvikelser och åtgärder 

2. Slutrapport Upplands-Bro 

Beslut sänds till 

 Livsmedelsverket 



BILAGA 1  Dnr LIV.2019.XX 

Avvikelser i livsmedelsverkets rapport och åtgärder av Upplands-Bro kommun 

Avvikelse i kontrollområdet Mål 

Åtgärd: Livsmedelsavdelning skall vid nästa uppdatering av tillsynsplanen se över målen så de kopplas mot 
nationella mål och se över effekten av kontrollen. Nästa tillsynsplan sker från 2021-2023. 

Avvikelse i kontrollområdet Opartiskhet 

Åtgärd: En ny rutin tas fram där inspektörens jäv/opartiskhet ses över. Det finns rutiner för våra politiker, men 
det skall även finnas för handläggare och chef. 

Avvikelse i kontrollområdet Befogenheter 

Åtgärd: En ny delegationsordning håller på tas fram under sommaren 2019. På livsmedelssidan skall den 
uppdateras med bl a sanktionsmöjligheten vid bristande anmälan om registrering. Den kommer upp som en 
beslutspunkt på augustinämnden. 

Avvikelse i kontrollområdet Finansiering 

Åtgärd: Taxan kommer ändras nästa gång det sker uppdatering. När detta sker är inte planerat, men det var 4 
år sedan så det är kanske dags snart. 

Avvikelse i kontrollområdet Kontrollpersonal 

Åtgärd: Livsmedelsavdelningen ska se över hela sitt sätt att arbeta på. Inte bara resurser och behov, utan om 
man kan arbeta effektivare. Kontrollskulden ökar och vi måste hitta sätt för att det ska börja minska. Samtidigt 
ökar vårt administrativa arbeta.  

Avvikelse i kontrollområdet Kompetens 

Åtgärd: Vi kommer arbeta fram en kompetensförsörjningsplan så fort vi får tid. 

Avvikelse i kontrollområdet Utrustning, utrymmen och provtagning 

Åtgärd: Livsmedelsavdelning kommer börja med att ta fram en provtagningsrutin. Sen kommer vi lösa tejp, 
provtagningsutrustning och kalibreringsmöjligheter. Vi kommer även städa upp i provutrymmet. 

Avvikelse i kontrollområdet Riskbaserad kontroll 

Åtgärd: Med ökad vana av system och digitalisering kommer mängden kontroller öka. Samtidigt ökar vår 
administrativa del så vi måste planera bättre och hitta lösningar för att mängden skall öka så mycket som det 
behövs. 

Avvikelse i kontrollområdet Rutiner och enhetlighet 

Åtgärd: Livsmedelsavdelning kommer börja arbeta redan under 2019 med en full lösning av rutiner. Det blir 
inte bara rutiner för livsmedel utan även för dricksvatten, alkohol och tobak. 

Avvikelse i kontrollområdet Kontrollrapporter 

Åtgärd: Livsmedelsavdelning arbetar regelbundet med mallar och det ska läggas in om det är föranmält eller 
oanmält. Det kommer även ske en uppdatering av hela kontrollrapporten eftersom vi vill ha en lättsam, tydlig 
och trevligare kontrollrapport än tidigare. 

 

 

 



BILAGA 1  Dnr LIV.2019.XX 

Avvikelse i kontrollområdet Åtgärder vid bristande efterlevnad 

Åtgärd: Livsmedelsavdelningens arbetssätt grundar sig i kommunikation med företagen, men det blir kanske 
inte alltid så tydligt när det skrivs ner på papper eller i systemet. Vi behöver bli tydligare i vårt sätt att skriva 
och vad vi kräver. 

Avvikelse i kontrollområdet Uppföljning 

Åtgärd: Livsmedelsavdelning kommer som sagt arbeta med att uppdatera och skapa nya rutiner. En del blir 
uppföljning och koppling mot effekt och nationella mål. Vi ser dock att väldigt lite extra offentlig kontroll inte 
gör att företagarnas motivation till att rätta till brister minskar utan snarare tvärtom så uppskattar dom att vi 
för en diskussion under tiden som de åtgärdar brister. 

Avvikelse i kontrollområdet Revision 

Åtgärd: Livsmedelsavdelningen ligger efter med vårt kontrollarbete, men samtidigt måste vi också prioritera 
vårt interna arbete. Vi kommer arbeta med avvikelser och åtgärda dem. 

Avvikelse i kontrollområdet Beredskap 

Åtgärd: Beredskapsplanen behöver uppdateras. Dock så är det mesta av sakinnehållet aktuellt. 

 

Kontrollområden utan avvikelser i livsmedelsverkets rapport 

Kontrollområdet organisation och samordning 

Livsmedelsavdelningen ligger under samhällsbyggnadskontoret. Avdelningen har gemensamma projekt med 
SILK. Där sker både inspektioner och provtagning som Upplands-Bro deltagit i. 

Kontrollområdet Registrering, godkännande, anläggningsförteckning 

Upplands-Bro kommun har en förteckning i ärendehanteringssystemet Castor. Länsstyrelsen har granskat ett 
antal registreringsbeslut och dessa motsvarar lagstiftningens krav. 

Kontrollområdet Öppenhet 

Upplands-Bro kommun har en stående förfrågan på vissa handlingar från nyhetsbyrån Siren. Man saknar dock 
rutiner kring sekretessprövning. En kommunjurist finns att tillgå om det skulle behövas. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-05-23 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Revidering av Sammanträdestider 2019 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att hålla ett sammanträde den 18 juli 2019 

kl. 15:00 med beredning den 11 juli 2019 kl. 15:00 

Sammanfattning 

Bygglovsavdelningen ser behov av att hålla ett sammanträde med Bygg- och 

miljönämnden under juli. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 35 (38)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-23 

 

 

§ 49 Revidering av Sammanträdestider 2019 
 Dnr BMN 19/0001 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 

Bygglovsavdelningen ser behov av att hålla ett sammanträde med Bygg- och 

miljönämnden under juli. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att hålla ett sammanträde den 18 juli 2019 

kl. 15:00 med beredning den 11 juli 2019 kl. 15:00. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns stöd för bordläggning och frågar om nämnden 

kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 
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