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Rapport gällande SKÅÅBs verksamhet inom 
Stäket 1:32 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 







 

 ANMÄLAN ENLIGT 29 KAP 35 § 
MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNINGEN 
(SFS 2013:251) 

1 (6) 

Handläggare  Datum Beteckning 

Sara Selegran, 070-511 88 66  2019-10-21 Stäketanläggningen - inom del av 
fastigheten Stäket 1:32  

 
Upplands-Bro kommun 
Miljöavdelningen 
Furuhällsplan 11 
196 81 KUNGSÄNGEN 
 

 
 
Anmälan enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251) om att 
återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål (anläggningsyta) vid 
Stäketanläggningen, del av fastigheten Stäket 1:32 i Upplands-Bro kommun  
 
Administrativa uppgifter 

Fastighet/er (namn, registerbeteckning): 
Stäket 1:32 (del av) 
Kommun: 
Upplands-Bro Kommun 
Sökandens namn: 
Veidekke Industri AB (SKÅAB) 

Organisationsnummer: 
556513-9408 

Adress: 
Vallentunavägen 113 
Postnummer och postadress: 
194 92  Upplands Väsby 
Telefon: 
08-590 770 80 
 

Fax: 
 

Mobiltelefon: 
072-249 16 01 

Kontaktperson/exploatör/miljöansvarig hos sökande: 
Martin Larsson  072-879 12 40                  Sara Selegran (miljöansvarig SKÅAB) 070-511 88 66 
Markägare (om annan än ovan): 
Johan Seth  
Adress: 
Sjövillans väg 6 
Postnummer och postadress: 
196 91 Kungsängen 
Kontaktperson markägare: 
Johan Seth 
Faktureringsadress: 
Veidekke Industri AB 

Objektnummer (anges vid ev avgiftsdebitering) 
Faktura ref 100002 

Adress: 
Box 1015 
Postnummer och postadress: 
221 04 Lund 

Lokalisering 



 

Verksamhetsbeskrivning 

Antal personer vid verksamheten 
1-3 
 
Planerad uppstartsperiod (ange start- och stoppdatum): 
Etablering: verksamheten avses påbörjas 2019-11-01, eller så snart medgivande erhållits från prövningsmyndigheten. 
Anläggningsåtgärden kommer av naturliga skäl att avgränsas till i första hand barmarkssäsongen.  
Arbetena och planerade åtgärder kommer planeringsmässigt pågå del av år 2019 samt till som längst 2022-12-31, och då 
som senast vara i sin helhet helt färdiga.  
Verksamhetsuppgifter 
Verksamheten kommer bestå i mottagning och användning av avfall för anläggningsändamål där risken med användandet 
på aktuell plats bedöms utgöra ringa risk (anläggande av ny anläggningsyta/plan för återvinningsverksamhet).  
 
Anläggningsåtgärden är helt nödvändig ur verksamhetssynpunkt, för möjliggörande av slutlig efterbehandling på 
nuvarande verksamhetsområde. Den nuvarande pågående återvinningsverksamheten kan genom nu anmäld åtgärd 
omlokaliseras med avseende på hantering och lagerhållning av återvinningsmaterial. Detta från det nuvarande 
verksamhetsytor till ny iordningställd yta/plan. På så vis kan återvinningsverksamheten sedermera i sin helhet avslutas och 
av etableras på det nuvarande verksamhetsområdet (förutvarande täktområde).  
 
Planerad verksamhet avser användning av avfall (jord- och schaktmassor, betong och asfalt) med syfte, att genom 
masshantering, successivt iordningställa och anlägga en anläggningsyta/plan i syd-nordlig riktning på fastigheten Stäket 
1:32. Nu planerad och anmäld verksamhet utgör en kompletterande terminalyta som ligger i omedelbar anslutning till det 
tidigare verksamhetsområdet för bergtäkt. För möjliggörande av den slutliga efterbehandlingen behöver ytor inom 
nuvarande verksamhetsområdet frigöras och färdigställas, något som blir möjligt med en kompletterande yta för den redan 
pågående verksamheten. Den bedrivs i enlighet med beslut från Bygg- och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun dnr 
150068/427 2015-07-09 § 58. 
 
Mängd massor som bedöms behövas på aktuella ytor uppgår efter fackmannamässig inmätning och modulering till 155 
600 m3 (1,9 m3/ton). Skulle mängden massor behöva utökas kommer ny kontakt tas med tillsynsmyndigheten för 
inhämtande av eventuellt medgivande innan så sker. 
 
Verksamheten bedöms utgöra ringa risk för människors hälsa eller miljön utifrån aktuella platsförutsättningar. Massor för 
anläggningsändamål, i form av anläggande av anläggningsyta, kommer innehålla kraven på ringa eller mindre än ringa 
föroreningsrisk. Med material som medför ringa risk avses i detta sammanhang material som antingen uppfyller kriterierna för 
inert avfall enligt förordning 2001:512 eller vars halt understiger riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Med mindre 
än ringa risk avses de halter som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Med inert avfall menas vidare ett avfall som inte 
reagerar med andra ämnen och inte ger upphov till starkt förorenat lakvatten. 
 
Området saknar detaljplan och någon detaljplanering är heller inte heller pågående under överskådlig närtid. Detta enligt 
aktuella uppgifter från Upplands-Bro kommun som har planmonopol. 
 
Arbetet med anläggandet av planen kommer påbörjas omgående så snart eventuellt medgivande erhållits av Bygg- och 
miljönämnden och kommer vara helt färdigställd som senast 2022-12-31. 

Miljöansvarig på plats: 
Ansvarig produktionschef på Veidekke/SKÅAB (Svensk Kross- och Återvinning AB) 
Kontroller 
 

   Stickprover jord- och schaktmassor 
            

   Mottagningskontroll/ försäkran och karaktärisering av avfallet (jord- och schaktmassor) genom skriftlig blankett, inom       
ramen för anläggningens mottagningskontroll. 
      
 Normala arbetstider 

Dagar 
 
Måndag – Fredag 
 
 
 
 
 

Tid 
 
Kl. 06-18  
 
 
 
 

Övriga upplysningar 
 
Mottagning och masshantering genom 
avjämning av jord- och schaktmassor, betong 
och asfalt kommer normalt endast ske vardagar 
och dagtid kl. 06-18.  
 
Vid särskilda skäl kan annan arbetstid komma i 
fråga, detta dock endast efter medgivande från 
tillsynsmyndigheten. 



 

Anläggning samt kortfattad beskrivning 
Införsel, mottagning och masshantering av överskottsmassor i form av fram för allt jord- och schaktmassor härrörande 
från Upplands-Bro kommun med omnejd, Norrortskommuner.  
 
Syftet med införseln är nyttjandet av massorna för anläggningsändamål, detta genom anläggande av anläggningsyta/plan 
såsom terminalyta för hantering, bearbetning och lagerhållning av återvinningsprodukter i form av ballastprodukter, 
anläggningsjordar, asfaltkross, träflis och samt betongkloss.  
 
I nyligen antagen översiktsplan från fastställd december 2011 (fram till år 2030-2040) framgår att kommunen beslutat att 
det aktuella området skall utgöra ett så kallat utredningsområde, dvs det är inte fastslaget vad området skall användas till i 
framtiden. Inget utpekat ändamål föreligger således utan ytterligare utredningar fodras för att fastslå lämpligaste 
inriktning. Mot bakgrund av översiktsplanens förhållandevis nya aktualitet får därför antas att inom den tidsram den 
anmälda verksamheten kommer pågå, kommer inga som helst motstående intressen att uppstå.  Den nu anmälda åtgärden 
ligger således helt i linje med vad som omedelbart angränsande område redan används för alltsedan lång tid. Utifrån 
plansynpunkt finns inga hinder för nuvarande eller framtida markanvändning på ytan som anmälan avser.   
 
Byggnationen av anläggningsytan sker successivt i etapper och däremellan sker endast mottagning, mottagningskontroll 
och hantering i tillfälliga upplag. Markåtgärderna fyller således ett sådant definierat syfte som avses med 
anläggningsändamål enligt Naturvårdverkets handbok 2010:1. Anläggningsytan kommer vara helt färdig senast 2022-12-
31, det kan gå fortare men beror på uppkomsten av för ändamålet lämpliga massor. Anläggningstiden är en realistisk 
uppskattning som baseras på uppgifter som har tillhandahållits vid tidigare verksamhet på platsen, det stora behovet av 
platser för mottagning av massor samt mot beaktande av Bygg- och miljönämndens synpunkter på nödvändigt slutförande 
av efterbehandlingen av det förutvarande täktområdet. 
 
Mängden massor (jord- och schaktmassor, betong och asfalt) som beräknas mottagas och hanteras samt nyttjas uppgår till 
155 600 m3. Bolaget kommer preliminärt att påbörja anläggningsytan i söder för att gå i nordlig riktning allt eftersom 
anläggningsarbetet fortskrider. Allt för att så snart som möjligt frilägga ytor i tidigare täktområdet. Det rör sig om 
anmälningspliktig verksamhet vid aktuella volymer (se praxis bland annat MMD M 3330-17 där 300 000 m3 bedömdes 
väl inrymmas i C-anmälningsnivån). 
 
De tillförda massorna kommer att läggas upp för verifiering och i förekommande fall för provtagning. När massorna 
har godkänts för ändamålet, förs dessa ut på inritat område (anläggningsytas sträckning på till anmälan bifogad karta). 
Det finns bra med tillgänglig och hårdgjord yta i anslutning till aktuellt område genom befintliga ytor och det finns 
därmed goda möjligheter att tillfälligt lägga upp inkommande massor och okulärt besikta dessa som en del i 
mottagningskontrollen. Ytan bedöms där ha mycket låg permeabilitet pga. tidigare tätning och återställningsarbeten, 
genom iordningställande av förutvarande bergtäkten.  
 
Införsel av schaktmassor, asfalt och betong kommer ske på ett väl organiserat sätt och massornas eventuella innehåll av 
miljöfarliga ämnen ska innan införsel kontrolleras och dokumenteras. Om det kan misstänkas förekomst av förorening i 
massorna ska kontrollen av massornas innehåll genomföras genom kemiska analyser. Mottagningen av massorna på 
platsen och den miljöadministrativa delen inkl. all vägning kommer skötas av Veidekke/SKÅAB inom ramen normal 
anläggningsdrift på Stäketanläggningen. Detta för att erforderlig kompetens skall finnas för anläggningsarbetet i sig samt 
därtill goda rutiner vid mottagningskontroll. Massorna kommer kontrolleras okulärt och genom stickprovstagning med 
avseende på massornas innehåll. Poängteras skall att alla massor är grundläggande karaktäriserade innan avfallslämnaren 
får köra in. Provtagningen skall ses som ett komplement och verifiering till dokumentationen från avlämnaren. 
 
Massor för anläggningsändamål i form av byggnation av anläggningsyta ska innehålla ringa eller mindre än ringa 
föroreningsrisk. Med material som medför ringa risk avses i detta sammanhang material som antingen uppfyller 
kriterierna för inert avfall enligt förordning 2001:512 eller vars halt understiger riktvärdet för känslig markanvändning 
(KM). Dessa nivåer innebär, efter en platsspecifik bedömning och förutsättningarna i det enskilda fallet, att risken för 
påverkan på människors hälsa eller miljön är att betrakta som ringa. Inte heller omöjliggörs någon framtida 
markanvändning. 
 
Platsen är visserligen att likställa med industriområde och de kriterier som gäller för detta. Inga människor kommer vistas 
stadigvarande på platsen, ej heller kommer någon exponeras genom direkt upptag på hud, enskild dricksvattentäkt eller 
konsumtion av odlade grödor från platsen. Det styrs av närheten till väg E 18 som omöjliggör bostäder omedelbart invid. 
Massorna kommer inte över överskådlig tid att vara föremål för behov av omdisposition då framtida byggnation av 
bostäder osv. är inte möjlig på före detta täktområdet, dvs framtida markanvändning kommer inte utgöra hinder för 
massornas haltnivåer. Området och marken är redan påverkat till sådan grad av historisk miljöfarlig verksamhet att det 
saknas starka miljömässiga motiv till att välja lägre åtgärdsmål och haltnivåer vid anläggningsarbetet med 
anläggningsytan, se. MMD M 2754-17. I tidigare tillstånd på angränsande plats dnr 5511-2007-62563 har Länsstyrelsen 
Stockholm redan medgivit införsel av inerta material i efterbehandlingssyfte.  
 
Poängteras kan dock att bolaget valt en lägre haltnivå med hänsyn till att området i framtiden är ett s k utredningsområde. 
 
Platsen får anses synnerligen lämplig för denna typ av massor som normalt alltid uppkommer i större tätorter men som 
skall återvinnas med restriktivitet just på för ändamålet lämpliga platser dvs där människor eller miljön inte bedöms kunna  



få oacceptabla konsekvenser eller utgöra uppenbart hinder för framtida markanvändning där massorna måste tas bort 
ånyo. 
 
Absorptionsmedel kommer finnas tillgängligt i verksamhetsområdet när mottagning och masshantering pågår. 
Stäktetanläggningen i fråga har ett tämligen enskilt läge och är enligt sökandens uppfattning en godtagbar plats för 
återvinning av massor med ett tydligt och nödvändigt syfte för den fortsatta verksamheten. Det rör sig om helt nödvändiga 
verksamhetsåtgärder för att på ett realistiskt och ekonomiskt försvarbart sätt kunna bedriva återvinningsverksamheten 
vidare i samklang med slutförande av de pågående efterbehandlingsåtgärderna. 
 
Alternativet att bygga anläggningsytan med jungfruligt ballastmaterial torde vara dålig hushållning enligt 2 kap § 5 
miljöbalken. Detta mot beaktande av det stora problemet med överskottsmassor i Upplands-Bro kommun med omnejd. 
 
Naturligt infiltrerat vatten från området och ytvatten som faller på anläggningsytan avleds via ett öppet dikessystem mot 
syd-sydost, Dikessystemet går sedermera ihop med diken med avrinningsvatten från väg E 18 och väg 841 
(Enköpingsvägen) i lågpunkt. Slutligen utmynnar dikessystemet i en naturlig infiltration, översilningsmark, belägen i 
söder under väg E18. Därefter sker fortsatt transport i delavrinningsområdets riktning mot söder, för utlopp i Mälaren, 
vilket är närmaste recipient. Dit är avståndet via diken osv ca 1,4 km.  
 
Påverkan på naturmiljö och kulturmiljö bedöms bli låg, och rekreation och friluftsliv i närområdet bedöms får likvärdiga 
förutsättningar som nuläget. Detta då det aktuella området ansluter till befintlig återvinningsanläggning samt att närheten 
till väg E18 gör att området för själva ytan skäligen inte kan betraktas som något attraktivt rekreationsområde. Störning i 
form av vägtrafikbuller från väg E18 pågår dygnet runt och året runt vid aktuellt område.  
 
Planerad anläggningsyta kommer i framtiden att ligga på samma + höjd som angränsande vägar och vidare ansluta mjukt 
om det tidigare täktområdet i väster. Den planerade ytans höjd kommer således smälta väl in i landskapet.  

Damning 
Kraftig damning bedöms ej uppstå till följd av mottagning och masshantering av jord- och schaktmassor. Betong och 
asfalt utgör sällan några damm orsakande problem.   
Dammproblematik är tämligen enkelt att såväl förebygga samt åtgärda. Den planerade verksamheten kommer även 
företrädelsevis att bedrivas tid på året, och på en plats i landet, när åtgärder i form av bevattning kan ske utan risk för 
frysning. Den planerade åtgärden kommer istället att minska risken för damning genom den rent fysiska avskärmning 
anläggningsytan i sig utgör.  
 
Med hänsyn till människors hälsa och försiktighetsprincipen och farhågor för damning från öppna/fria schaktytor under 
etableringstiden har också anläggningsytans konstruktion gjorts sådan att endast rena jordmassor (halter understigande 
mindre känslig markanvändning) kommer nyttjas såsom ytskikt. Risk för damning är vidare för anmäld verksamhet ett 
övergående moment, då anläggningsytan kommer att revegeteras allt eftersom verksamheten fortskrider. Detta binder 
ytpartiklarna och förhindrar damning och håller nere intrycket i naturmiljön.  
 
Om damning mot förmodan uppstår kommer bekämpning att utföras genom konventionella metoder typ bevattning.  
Vid extrem väderlek kan saltning komma att ske på planen för uppläggning. I förebyggande syfte kan, då torr väderlek 
och ogynnsamma förhållanden för övrigt råder - anslutningsvägar komma att bevattnas. 

 
Buller 
Verksamheten regleras av de ljudnivåer som gäller från byggarbetsplatser och anläggningarbeten, de återfinns i 
Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15. 
 
Närmaste samlade bebyggelse ligger i Brunnby-Vik, ligger ca 0,8 km öster om anläggningen. Närmaste bostad vid Biskop 
Tords väg, ligger ca 580 meter från planerat byggnationsområde för anläggningsyta. All bebyggelse mot öster skärmas 
dock på ett effektivt sätt genom befintlig höjdrygg belägen mellan området och bostäderna.  
 
Ljudnivån från en anläggningsverksamhet beror på vilka arbeten som utförs och vilka maskiner som används. I detta fall 
rör det sig om lastbilar och hjullastare för hanteringen av massor samt en grävmaskin som anlägger själva 
anläggningsytan, dessa kan normalt inte höras på mer än 150 meter.  
 
Bullerbedömningar och erfarenheter från tidigare verksamhet visar på acceptabla förutsättningar för utbredning av buller 
från anläggningsverksamheten. Under dessa förutsättningar bedöms verksamhet vid anläggningsytan kunna bedrivas 
under sökta driftstider under samtliga veckodagar - utan att oacceptabel störning för närboende kan förutses. Det buller 
som kommer alstras från verksamheten torde därför utgöra ett mindre tillskott till ett område vars omgivningar redan är 
tätortsbullerpåverkade.  
 
Även andra arbetstider kan vid särskilda skäl komma i fråga och även de gällande bullernivåerna (annat än vardagar och 
dagtid) bedöms klaras. Andra tider kommer dock endast komma i fråga efter medgivande av tillsynsmyndigheten. 
 
 
 



Transporter 
Från den aktuella uppläggningsplatsen finns idag en fungerande utfart som använts vid tidigare verksamhet. Vägen är 
anlagd särskilt för den tidigare bergtäkten och avfallsverksamheten och ansluter till allmän väg 841 (Enköpingsvägen), 
BK1, vilken således är avsedd just för tung trafik. Därefter sker transporter längst med väg E18. Bolaget har ensam 
rådighet över transportvägen fram till allmän väg och har därigenom såväl möjlighet som rådighet att tillse att 
följdverksamheten i form av transporter fungerar. 
 
Vägen har god sikt, har iordningställda mötesplatser samt saknar oeftergivliga hinder till exempel större träd, branter eller 
stora stenar. Vägen saknar vidare utfarter och är vidare försedd med två bommar, en vid anslutningspunkten till allmänna 
vägnätet och en vid infarten till själva verksamhetsområdet. Någon risk för olaga avfallsdumpning föreligger således inte. 
Vägen är vidare i bra skick med mycket bra bärighet och några ytterligare förstärkningar än de redan utförda är inte 
planerade. Anslutningspunkten mot 841 är belagd. Transportvägens utförande är enligt bolaget väl i paritet vad som är 
acceptabelt i Stockholms län, och på andra platser i Sverige, för den sökta verksamheten. 
 
In- och uttransporter av överskottsmassor sker med lastbil, med eller utan släp. Trafikverket i egenskap av väghållare har 
tidigare tillstyrkt hela verksamheten vid anläggningen. Då uppkomsten av överskottsmassor härrörande från bygg- och 
anläggningsverksamhet i norra Stockholm varierar kommer även, av förklarliga skäl, antalet transporter variera.  
Bil med släp rymmer ca 32-40 ton och en enkelbil ca 17 ton. I allt väsentligt sker masstransporterna med bil med släp för 
så kostnadseffektiv intransport som möjligt. Vid volymer om införsel av exempelvis 2000-10 0000 ton ger det upphov till 
i medeltal ca 62-312 transporter fördelat under hela året. Enligt bolagets mening finns få terminalverksamheter i 
Stockholmsregionen som har samma goda förutsättningar ur störningsbilds- och rådighetssynpunkt som nu sökt 
verksamhet.  
 
Avtal för nyttjande av vägen för den planerade verksamheten fram till allmän väg finns med markägaren. 
 
Veidekke/SKÅAB har såsom entreprenör vidtagit de förbättringsåtgärder och försiktighetsmått för nyttjande av vägen 
redan vid etableringen av hela anläggningen, därefter fortlöpande genom åren har vägens driftats och underhållits genom 
bolagets försorg. 
 

Miljökvalitetsnormerna och Hänsynsreglerna 2 kap Miljöbalken 
Påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och buller och vatten till följd anmäld verksamhet bedöms vara små eller 
obetydliga. Antalet transporter ökar men transporterna kommer att ske enbart vardagar och under dagtid. Mälaren såsom 
slutlig recipient har godtagbar status. 
 
Oaktat om jungfruligt ballastmaterial eller återvunna jord- och schaktmassor används för anläggningsarbetet kommer 
samma mängd transporter genereras. Härvidlag får denna anmälan som främjar god hushållning ges företräde. 
 
2§ Kunskapskravet 
 
Allmänt 
 
Den som bedriver verksamhet ska införskaffa den kunskap som krävs för att undvika skada på hälsa och miljö. 
 
Intern personal, utbildning 
 
All personal hos exploatören Veidekke/SKÅAB som arbetar med anläggningsarbeten och terminalverksamheter är 
utbildade för ändamålet.  
 
Kontroll, uppföljning, extern personal 
 
Veidekkes ledningssystem kommer att tillämpas vid all verksamhet inom området. Eventuella underentreprenörer 
kommer att innefattas i dessa. Systemet omfattar alla verksamheter med avseende på kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
baserade på kraven i SS-EN 9001, 14001 och AFS 2001:1 Vid behov utförs uppföljning och kontroll av verksamheten av 
externa konsulter för respektive verksamhet. 
 
3§ Försiktighetsprincipen 
 
Information till intern personal 
 
Intern personal kommer att informeras om gällande regelverk för verksamheten före anläggningsstart. Vid arbetsplatsen 
kommer för verksamheten gällande beslut att finnas tillgängligt. Internkontroll av verksamheten utförs enligt 
kvalitetssystemet. 
 
Information till extern personal 
 
All extern personal informeras om gällande regelverk och beslut i samband med påbörjande av verksamhet. 
 
 



Information till allmänheten 
 
Information om det planerat anläggningsarbete har skett till berörda vid Stäketanläggningen.  
Upplands-Bro kommun, Miljöavdelningen har kort informerats muntligen i egenskap av tillsynsmyndighet enligt 
miljöbalken på förhand om behov av ytor vid pågående efterbehandlingsåtgärder. Någon ytterligare information utöver de 
sedvanliga skyddsåtgärder som gäller för detta arbete bedöms inte som nödvändig utifrån mottagningen och hanteringen 
av massor. Anläggningen antas är känd för närboende sedan tidigare då verksamhet bedrivits där sedan 2003, således 
under en icke oansenlig tid. Den nu föreslagna åtgärden i form av ytterligare anläggningsytor får antas ses som acceptabelt 
för området, både för nuvarande verksamhet samt framtida verksamheter. Området kommer också vid behov att skyltas 
som industriområde område där barn och allmänheten i övrigt inte skall vistas.  
 
4§ Produktvalsprincipen 
 
Petroleumprodukter 
 
Drivmedel handhas enligt gällande regler företrädelsevis NFS 2017:5. Samtliga maskiner inom verksamheten kommer där 
så är möjligt att förses med miljöanpassade oljor. 
 
5§ Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
 
Återvinning av överskottsmassor 
 
Planerat anläggningsarbete (nödvändig anläggningsyta/plan) med bra lokalisering med få motstående intressen får idag 
anses som den ur miljösynpunkt bästa ytorna för återanvändning av överskottsmassor. Det är också en godtagbar plats för 
mottagning av massor förutsatt ytvatten som bildas kan tas emot på ett acceptabelt sätt dvs inte avledas utan fördröjning 
direkt till punktutsläpp i recipient. Riskerna med användningen får betraktas vara låg utifrån exponeringsrisker för 
människor samt platsens beskaffenhet. Markåtgärderna fyller således ett sådant definierat syfte som avses med 
anläggningsändamål enligt Naturvårdverkets handbok 2010:1 och utgör god hushållning.   
 
6§ Lokaliseringsprincipen 
 
Planerat område som ansluter till Stäketanläggningens verksamhetsområde får ur miljösynpunkt ses som en godtagbar 
plats för mottagning av jord- och schaktmassor då risken, vid de halter som högst kan komma ifråga på aktuell plats, är att 
betrakta som ringa. Det rör sig om helt nödvändiga anläggningsarbeten varpå alternativa platser inte undersökts. 
Avfallsanläggningen finns där, otvisterligt behov av fyllnadsmassor finns, ingreppen i naturen har redan skett och 
omgivningsstörningarna kommer att minska ytterligare genom åtgärden i sig. Inga andra lokaliseringar än nu planerad har 
därför undersökts mot bakgrund av anläggningens läge i norra Stockholm där icke oansenliga mängder massor alltjämt 
uppkommer.  
 
Verksamhetsutövaren har med hjälp av miljökompetens gjort en platsspecifik bedömning att risken med användning av 
avfallet för anläggningsändamål får betraktas som ringa. Platsen är att likställa med de kriterier som gäller för 
industriområden. Inga människor kommer vistas stadigvarande på platsen, ej heller kommer någon exponeras genom 
direkt upptag på hud, enskild dricksvattentäkt eller konsumtion av odlade grödor från platsen. Grundvattnet skyddas på 
avstånd på mer än 200 meter. Massorna kommer inte över överskådlig tid att vara föremål för behov av omdisposition då 
framtida byggnation av bostäder osv. är inte möjlig med hänsyn till väg E18. Likväl har bolaget valt haltnivåer 
motsvarande känslig markanvändning eller inerta material, detta så framtida markanvändning kommer inte utgöra hinder 
för massornas haltnivåer.  
 
Platsen får anses synnerligen lämplig för denna typ av massor som normalt alltid uppkommer i större tätorter men som 
skall återvinnas med restriktivitet just på för ändamålet lämpliga platser dvs där människor eller miljön inte bedöms kunna 
få oacceptabla konsekvenser eller utgöra uppenbart hinder för framtida markanvändning där massorna skulle behöva 
flyttas ånyo. 
 
7 § Skälighetsregeln  
 
Godtagbar plats och erforderlig förebyggande mottagningskontroll 
 
Området har bra acceptabel lokalisering med fullgod infrastruktur med transportväg för tung trafik ända fram till 
mottagningsplatsen.  Inte heller är åtgärden lokaliserad i nära anslutning till något känsligt grundvattenmagasin eller till 
någon känslig recipient. Området är också i översiktsplanen utpekat såsom framtida utredningsområde.  
 
Bolaget planerar att lägga upp massorna på hårdgjord yta (plan) med avrinning mot söder.  Kunder som avlämnar jord- 
och schaktmassor, asfalt och betong på anläggningen får fylla i en försäkran och karaktärisering av avfallet (främst jord- 
och schaktmassor) genom skriftlig blankett, inom ramen för anläggningens mottagningskontroll. Om massorna kommer 
från något område där misstanke om förorening kan förutses genom mark- eller byggnadsanvändningen (exempelvis 
industriområde), eller om det rör sig om jord- och massor från något anläggnings-/saneringsprojekt, måste kunden 
dessutom redovisa provtagningsresultat på utförd provtagning som verifierar karaktäriseringen innan de får köras in. 
Stickprovskontroller kommer att ske inom ramen för den nu anmälda verksamheten. 
 
 



8§ Skadeansvaret 
 
Ansvarig platsledning - rapportering 
 
För den löpande verksamheten vid täkten kommer ansvaret att ligga på en produktionschef anställd hos 
Veidekke/SKÅAB. Uppföljning av verksamheten samt kontroller utförs löpande. Eventuella utsläpp och övriga skador 
skall utan dröjsmål rapporteras till tillsynsmyndigheten. På arbetsplatsen skall digital tillgänglighet till beslut för 
verksamheten finnas när anläggningsarbetet i stort pågår. Verksamhetens dokumentation och bedömningar insamlas och 
finnes tillgänglig för tillsynsmyndighetens granskning närhelst som önskas.  
 

Kulturvärden 
Området i stort berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården. Planerat verksamhetsområde berör inget område med 
utpekat värde för kulturmiljövården (fast fornlämning). Även i övrigt bedöms konsekvenserna för kulturmiljön bli små. 
 
Norr och öster om planerat område finns två äldre husgrunder (ett torp med endast husgrunden kvar) och en banvaktsstuga 
(endast lite tegel och stenplattor kvar revs på 1980-talet) som har utpekats ha vissa möjliga kulturvärden. Dessa är dock på 
sådant avstånd att de inte kommer påverkas av den planerade verksamheten i form av en anläggningsyta. 
 

 
Placering av vissa kulturvärden i området i stort i förhållande till planerad anläggningsyta vid förutvarande täktområde 

 
 
 
 
 



 
 

Naturvärden 
Angränsande verksamhetsområde är redan idag till största delen påverkat av täktverksamhet och inga områden där med 
dokumenterade naturvärden berörs. Inte heller berörs några rödlistade arter.  
 
Området där anläggningsytan planeras saknas kända höga naturvärden och utgör idag ängsmark som brukas för uttag av 
grovfoder årligen. Norr om anläggningsytan finns på spetsen av Stäketön en nyckelbiotop, lövskog, detta på ett avstånd 
om ca 600 meter. Sydväst om den planerade ytan på andra sidan väg E18 finns ett naturreservat, Stäketskogen. 
Avståndet dit är 1,3 km. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli små och övergående. 
 

 
Placering av kända naturvärden i området i stort i förhållande till planerad anläggningsyta vid förutvarande täktområde 



 

Sammanfattning över anmäld verksamhet 
På platsen råder acceptabla avstånd till närboende, ytvattendrag samt enskilda vattentäkter. Hanteringen av helt 
nödvändiga överskottsmassor för anläggningsändamål sker tillfälligt på upplagsplanen och enbart i syfte att användas för 
anläggande av anläggningsyta.  
 
Anläggningsåtgärden är helt nödvändig ur verksamhetssynpunkt, för möjliggörande av slutlig efterbehandling på 
nuvarande verksamhetsområde. Den nuvarande pågående återvinningsverksamheten kan genom anmäld åtgärd 
omlokaliseras med avseende på hantering och lagerhållning av återvinningsmaterial. Detta från det nuvarande 
verksamhetsytor till ny iordningställd yta/plan. På så vis kan återvinningsverksamheten sedermera i sin helhet avslutas 
och av etableras på det nuvarande verksamhetsområdet (förutvarande täktområde).  
 
Bullerproblematiken kommer i huvudsak motsvara nuvarande förhållanden, eller minska, och yt- och/eller 
grundvattenpåverkan förväntas inte utifrån de platsspecifika förhållandena. Anläggningsytan har utformats så att onödigt 
mycket avfall inte används och det heller inte blir fråga om bortskaffning av avfall. Förorenat ytvatten bedöms inte uppstå 
inom området. Petroleumprodukter och kemikalier för de maskiner som arbetar med mottagning och hantering avses 
lagerhållas och hanteras i enlighet med gällande föreskrifters. Påfyllning av drivmedel i maskiner kommer ske på för 
ändamålet avsedd plats där ytan är hårdgjord och där ev. spill kan samlas upp direkt.  
 
Inga bestående höga natur-, kultur eller friluftslivsintressen finns på aktuell uppläggningsplats. Inte heller är tidigare 
området att anse som allmänt rekreationsområde. Med hänsyn till ovanstående verksamhetsbeskrivning och planerade 
försiktighetsmått anser Veidekke/SKÅAB därmed att verksamheten kan tålas på planerad plats utan oacceptabel påverkan 
på människor eller miljön. 
 
Det rör sig om helt nödvändiga verksamhetsåtgärder för att på ett realistiskt och ekonomiskt försvarbart sätt kunna bedriva 
återvinningsverksamheten vidare i samklang med slutförande av de pågående efterbehandlingsåtgärderna. Det är vidare 
nödvändigt att anläggningsytan utformas med den mängden massor som angivits i bolagets anmälan (det vill säga 155 600 
m3) samt att anläggningsytan får den konstruktion som anmälan bygger på. Den måste kunna hantera, bearbeta och 
lagerhålla återvinningsverksamhet. Bolaget förordnar att den anmälda verksamheten ska tillåtas och inte föranleda några 
erinringar. 
 
Anmälan om själva återvinningsverksamheten som bedrivs enligt beslut från Bygg- och Miljönämnden i Upplands-
Bro kommun dnr 150068/427 2015-07-09 § 58 och dess då eventuellt justerade yta för verksamhet, får prövas i annan 
särskild ordning, denna anmälan avser endast anmälan om iordningställande av själva anläggningsytan för 
återvinningsverksamheten.  
 
 

Datum: 2019-10-21 
 
För Veidekke Industri AB 
 
 
 
________________________ 
 
Sara Selegran 
 
Bilagor:  
Detaljprojekterad placering av anläggningsyta  
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Rapport gällande SKÅABs verksamhet inom 
Stäket 1:32 

Bakgrund 
Miljöavdelningen handlägger två ärenden för tillfället: 

1: Tillsynsärende för 2019 

2: Efterbehandling av täktverksamheten 

 

Länsstyrelsen var tillsynsmyndighet över SKÅAB när de var bergtäkt och 
bedrev återfyllning samt återvann asfalt enligt tillstånd; Beslut 2008-04-28 
beteckning 5511-2007-625630139-40-015 

Täktverksamheten avslutades 1 maj 2015 då tillståndet gick ut, 
efterbehandlingen var ej klar. Ärendet för efterbehandling kvarstår hos 
miljöavdelningen. 



 

Upplands-Bro kommun Datum  2 (5)  
2019-10-23  

 
 

Beslutet om försiktighetsmått från 2015 
Bygg- och miljönämnden förelade SKÅAB den 2015-07-09 att följa vissa 
försiktighetsmått för krossning- och återvinningsverksamhet inom Stäket 1:32 

• Anmälan avser att hantera maximalt 400 000 ton material per kalenderår. 

 

• Verksamheten ska följa vad de angett i inkommen anmälan 

• I övrigt rör försiktighetsmåtten buller, klagomål på buller, damning, 
klagomål på damning, årsrapport, förvaring av kemikalier, dieselcisterner, 
spill och läckage samt service och reparationer.  

• Årsrapport ska lämnas in innan 31 mars årligen 

Insatser 2015-2018 

2015 
Tillsyn genomfördes oktober 2015 och inspektionsrapport lämnades. Vid 
tillfället diskuterades riktvärden. 

2016 
Tillsyn genomfördes 2016 och inspektionsrapport lämnades. Miljöavdelningen 
begärde reviderad egenkontrollprogram som verksamheten därefter lämnade. 
Påminnelse om att årsrapport ska lämnas in innan 31 mars årligen. För 2015, 
det år som verksamheten startade, finns ingen årsrapport för. 

2017 
Årsrapporten 2016 inkom. Verksamheten överskred ej 400 000 ton (har aldrig 
gjort det enligt inkomna uppgifter), men överskred det som SKÅAB anmält att 
de ska förhålla sig till i anmälan gällande 20 000 ton jord. 

Tillsyn genomfördes 2017 och en inspektionsrapport sändes till VU med 
begäran om följande uppgifter; reviderat egenkontrollprogram, dokumentation 
över stickprovtagning av mottagna massor, resultatrapport från översiktlig 
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markprovtagning utförd 2017 samt besiktningsprotokoll för samtliga 
dieseltankar. Ännu en gång informerades VU om att för inkommande jord och 
schaktmassor använda riktvärdet MRR enligt Naturvårdsverkets handbok 
2010:1, detta är en återkommande synpunkt från inspektion maj 2016. 

Tillsyn 2017 ledde också till ett beslut om föreläggande om utredning 
angående dag- och lakvatten.  

2018 
Årsrapport för 2017 inkom. Synpunkter finns på årsrapporterna från 2017 och 
2018 vilket följs upp i tillsynsärende 2019. 

Tillsynsärende för 2019 

2019 
Tillsyn genomfördes 2019. SKÅAB är förelagda att inkomma med uppgifter 
utifrån synpunkter i årsrapporter och inspektioner, bland annat; SKÅAB är 
delgivna den 10 oktober, Beslutet vinner laga kraft 31 oktober, Senast den 21 
november ska större delen av åtgärderna vara utförda.  

 

Beslut efterbehandling av återvinningsverksamheten 
Efterbehandling av återvinningsverksamheten är utan bestämda 
försiktighetsmått i dagsläget, men eftersom verksamheten efterbehandlar på 
grund av täkten finns en plan för området.  

Ny lagstiftning gör att verksamheten behöver inkomma med en ny anmälan 
med kompletterande uppgifter gällande efterbehandling av området senast 1 
januari 2020 för sitt gällande beslut. 

Av 25 d § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
framgår att en anmälan som avser en verksamhet med behandling av avfall ska 
utöver det som anges i 25 § innehålla 
   1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas, 
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   2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas, 
   3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med 
hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra 
omständigheter, 
   4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och 
   5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och 
efterbehandling. Förordning (2018:2005) 

Efterbehandling av täktverksamheten 

Efterbehandlingsplan 
Verksamheten ska hålla sig till 42 möh 

Mängd schaktmassor som behövs för återfyllnad uppskattades i beslutet för 
bergtäkten 2008-04-28 till 400 000-600 000 ton. 

Höjdnivåer på SKÅAB 

 

Höjder uppmätta i april 2019. Två ställen på verksamhetsområdet ligger på 48 -
49 m. Ett flertal punkter överskrider 42 m.  

När området är efterbehandlat och klart ska de hålla sig till 42 m. 
Efterbehandlingen av bergtäkten beräknas av VU ta 3-5 år från hösten 2019. 

Den 21 oktober 2019 inkom en anmälan från verksamheten om att återvinna 
icke-farlig avfall för anläggningsändamål på ett område i anslutning till 
nuvarande anläggning. Handläggning av detta ärende har ännu inte påbörjats. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

miljöchef Karin Kollinius 

 miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Beslut bygg- och miljönämnden 2015 
2. Anmälan inkommen 21 oktober 2019.  
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Förslag om riktvärden för bullernivåer inom 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterat den 4 september 2019 till Tekniska 

nämnden, som svar på remiss § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN 

18/0374. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har den 28 juni 2019 remitterat förslag om riktvärden för 

bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden för 

inhämtande av synpunkter.  

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit del av Tekniska 

nämndens remiss om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun. 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 

industri/logistikområden innebär att fler av kommunens invånare och områden 

kommer att utsättas för ökade bullernivåer eller mer buller. För att begränsa 

bullrets negativa påverkan på människor och miljön finns behov att en 

handlingsplan för bulleråtgärder ska upprättas. För att kunna gå vidare med 

upprättandet av en handlingsplan för bulleråtgärder föreslår Tekniska 

avdelningen, som första del av processen, vilka riktvärden för bullernivåer som 

kommunen ska eftersträva. Miljöavdelningen ser inte någon anledning i 

dagsläget att föreslå lägre riktlinjer för bullernivåer i Upplands-Bro kommun 

än Regeringens beslutade riktvärden. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN 

18/0374 

 Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan om buller” 

Ärendet 

Tekniska nämnden har den 28 juni 2019 remitterat förslag om riktvärden för 

bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och miljönämnden och 

Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.  

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 

industri/logistikområden innebär att fler av kommunens invånare och områden 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-04 BMN 19/0001 

 
 

 

kommer att utsättas för ökade buller. För att begränsa bullrets negativa 

påverkan på människors hälsa och miljön finns behov att en handlingsplan för 

bulleråtgärder ska upprättas.  

För att kunna gå vidare med upprättandet av en handlingsplan för 

bulleråtgärder föreslår Tekniska avdelningen, som första del av processen, 

vilka riktvärden för bullernivåer som kommunen ska eftersträva. 

Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör 

bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna 

bulleranpassas. 

Regeringens beslutade riktvärden är:  

30 dBA ekv inomhus  

45 dBA max inomhus nattetid  

55 dBA ekv utomhus vid fasad  

70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

För äldre befintlig miljö, före 1997 ska Upplands-Bro kommun följa 

riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturproposition 1996/97:53. 

Upplands-Bro kommun kommer att efterleva riktvärdena fastställda av 

riksdagen och regeringen. Riktvärdena ska vara vägledande för bedömningar 

med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda omständigheter som råder i 

varje enskilda fall och inte tillämpas som rättsligt bindande normer.    

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt 

Miljöavdelningen har tagit del av Tekniska nämndens remiss om riktvärden för 

bullernivåer för Upplands-Bro kommun och har inga synpunkter med 

utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet.  

Miljöavdelningen ser inte någon anledning i dagsläget att föreslå lägre 

riktlinjer för bullernivåer i Upplands-Bro kommun än Regeringens beslutade 

riktvärden. 

Miljöavdelningen anser att en bedömning av olägenhet för människors hälsa 

och miljön ska göras med utgångspunkt från lag, förordningar, föreskrifter, 

allmänna råd, vägledningar och praxis. Hänsyn ska tas till de lokala faktorer 

och de särskilda omständigheter som råder i varje enskilda fall. 

Barnperspektiv 

Att skapa goda ljudnivåer bidrar till en hållbar utveckling för kommande 

generationer. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström  

Miljöchef Galina Gorodetskaja 

 Miljöinspektör 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag § 32 sammanträdesdatum 2019-04-08 Dnr TN 18/0374  

2. Tjänsteskrivelse ” Handlingsplan om buller” 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 



 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

 

 

§ 32 Handlingsplan om bulleråtgärder 
 Dnr TN 18/0374 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar utan eget ställningstagande att remittera förslaget 

om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och 

miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter. 

Sammanfattning 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 

industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 

kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en 

handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom 

buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att 

Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i 

Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka 

riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.  

 

Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör 

bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna 

bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på 

bulleranpassning.  

 

Regeringens beslutade riktvärden är:  

30 dBA ekv inomhus 

45 dBA max inomhus nattetid 

55 dBA ekv utomhus vid fasad 

70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte 

överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan 

besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är 

noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter 

och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i 

dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.  

Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa 

riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) 

Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som 

Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för 

bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda 

omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt 

bindande normer.  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (23)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-04-08 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019 

 Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-

1998-808  

 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade , 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-

216 

 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 

https://lagen.nu/prop/1996/97:53  

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar 

riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna 

tjänsteskrivelse.  

2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att 

ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med 

förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro 

kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår följande förslag beslut:  

Tekniska nämnden beslutar utan eget ställningstagande att remittera förslaget 

om riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun till Bygg- och 

miljönämnden och Kommunstyrelsen för inhämtande av synpunkter.  

Yrkande 

Markus Sköld (M) yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till beslut.  

Beslutet skickas till: 

 Tekniska avdelningen 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Löf 

Trafikplanerare 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.Lof@upplands-bro.se 

2019-02-14 TN 18/0374  

Tekniska nämnden 
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Handlingsplan om bulleråtgärder 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar 

riktvärden för bullernivåer för Upplands-Bro kommun enligt denna 

tjänsteskrivelse.  

2. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden beslutar att 

ge Tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram handlingsplan med 

förslag till åtgärder och kostnader för bulleråtgärder i Upplands-Bro 

kommun.  

Sammanfattning 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 

industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 

kommer att utsättas för ökat trafikbuller. Därför finns behov av en 

handlingsplan med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan. Detta eftersom 

buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. För att 

Tekniska avdelningen ska kunna gå vidare med en handlingsplan för buller i 

Upplands-Bro kommun så behövs ett beslut från Tekniska nämnden om vilka 

riktvärden på bullernivåer som kommunen ska arbeta mot.  

 

Regeringen har beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216) som möjliggör 

bostäder i bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna 

bulleranpassas. För bostäder byggda före 1997 finns inga krav på 

bulleranpassning.  

 

Regeringens beslutade riktvärden är:  

30 dBA ekv inomhus 

45 dBA max inomhus nattetid 

55 dBA ekv utomhus vid fasad 

70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Varje kommun kan sätta upp egna riktvärden, men riktvärdena får inte 

överstiga de som regeringen beslutat, det vill säga att kommunerna själva kan 

besluta om eventuella lägre riktlinjer. De riktvärden som regeringen satt upp är 

noga studerade och uppvisar godtagbara miljöer för bullerutsatta fastigheter 

och områden vilket gör att Teknisk avdelningen inte ser någon anledning i 

dagsläget om att föreslå lägre riktlinjer för Upplands-Bro kommun.  
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Tekniska avdelningen föreslår därför att Upplands-Bro kommun ska följa 

riktvärdena för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) 

Riktvärdena i propositionen, fastställda av riksdagen och regeringen, som 

Upplands-Bro kommun beslutar att efterleva, ska vara vägledande för 

bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda 

omständigheter som råder i varje enskilt fall och inte tillämpas som rättsligt 

bindande normer.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019 

 Miljöbalk (1998:808), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-

1998-808  

 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnade , 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-

216 

 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 

https://lagen.nu/prop/1996/97:53  

Ärendet 

Bakgrund 

Buller påverkar människors hälsa och välbefinnande direkt och indirekt. 

Forskning har visat på samband mellan buller och kroniska fysiologiska 

effekter som högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.  

  

Enligt miljöbalken ligger huvudansvaret för att ha kunskap om störningens 

omfattning och för att avgöra när bullerbergränsande åtgärder behöver vidtas 

hos den som är ansvarig för den störande verksamheten. Vid allmänna 

störningar från vägar ligger vanligtvis ansvaret hos väghållaren. Krav på 

skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått får inte vara orimliga att uppfylla. 

Vid denna avvägning ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 

vägas mot kostnaderna. 

 

Kommunens planerade utveckling av bostads- handels- och 

industri/logistikområden innebär att fler kommuninvånare och områden 

kommer att utsättas för ökat buller. Därför finns behov av en handlingsplan 

med syfte att begränsa bullrets negativa inverkan.  
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Riktvärden  

Buller kan beskrivas med ekvivalent- och/eller maximalnivåer. 

Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde av ljudnivåer över en längre tid 

medan maximalnivån beskriver förhållanden vid enstaka fordonspassager. 

 

Riktvärden för trafikbuller enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 är 

följande: 

(Tillämpas i äldre befintlig miljö, före 1997) 

  

30 dBA ekv inomhus 

45 dBA max inomhus nattetid 

55 dBA ekv utomhus vid fasad 

70 dBA max vid uteplats i anslutning till bostad 

  

Dessa värden innebär en godtagbar ljudmiljö. Propositionen anger 

45 dBA som långsiktigt mål för bostäders utomhusmiljö. 

 

Vid nybyggnation av bostäder gäller delvis andra riktvärden. Regeringen har 

beslutat om trafikbullerförordningen (2015:216), vilken möjliggör bostäder i 

bullerexponerade miljöer under förutsättning att bostäderna bulleranpassas.  

Handlingsplan 

Tekniska avdelningen har som mål att ta fram en handlingsplan för åtgärder av 

buller i Upplands-Bro kommun för att på ett strategiskt sätt arbeta för att 

förebygga och åtgärda trafikbuller för kommuninvånarna.  

 

Tekniska avdelningen föreslår att följande ska finnas med i handlingsplanen: 

Mål och syfte 

Målet med en handlingsplan är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, 

förskole- och skolmiljöer samt att skydda ljudmiljön i parker, natur- och 

friluftsområden. Syftet är att begränsa bullrets negativa inverkan på människor 

och miljöer. 

Organisation 

För att kunna arbeta systematiskt med åtgärder mot buller inom kommunen 

behövs en handlingsplan. För ändamålet har en ”bullergrupp” bildats med 

representanter från avdelningarna på samhällsbyggnadskontoret. Vid behov ska 

samverkan även ske med Upplands-Brohus, Kommunfastigheterna och 

Trafikverket. 

Uppgifter 

• Vilka bullerkällor som omfattas 

• Antalet personer som utsätts för buller 

• Digitalisering av redan utförda och planerade åtgärder. En inventering av 

samtliga redan utförda bulleråtgärder har genomförts samt förts in i digitala 

kartor, vilket underlättar för framtida planering liksom för drift och 
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underhåll av dessa. Inventering har också skett av kommande 

bulleråtgärder för att kunna resurs- och kostnadsberäkna behoven.  

• Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra 

en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområden och 

andra natur- och kulturmiljöer 

• En analys av kostnaderna i förhållandena till handlingsplanens effektivitet 

och nytta 

• Uppföljning och utvärdering  

Barnperspektiv 

Barns hälsa påverkas negativt av buller, därför är det viktigt att skapa goda 

ljudmiljöer att vistas i. 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf Teknisk chef 

  

Therese Eriksson 

Enhetschef Gata/Park/Trafik 

 

 

Beslut sänds till 

 Tekniska avdelningen 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Åsa Bergström 

   

Miljöavdelningen 

   

asa.bergstrom@upplands-bro.se 

2019-09-19 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Miljö- och hälsoskyddsföreskrift för Upplands-
Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. om miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de 

tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun 

antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010. 

3. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att 

miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun ska gälla 

från och med 1 januari 2020. 

4. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering 

Stöd för beslut finns i 9 kap. 7-8, 10-13 §§ Miljöbalken och 13 ,17, 39-40 §§ 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om miljö- 

och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att 

en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några 

omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text i jämförelse med 

gällande hälsoskyddsföreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar 

sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar. 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera 

Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På 

grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade 

föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att 

de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att 

medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 

den enskildes frihet Efter återremiss har miljöavdelningen genomfört en 

översyn av §§ 5 och 7 och gjort vissa justeringar i förslag om miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 17 september 2019, 

reviderad 21 oktober 2019. 

 Bygg- och miljönämndens beslut 4 oktober 2018, § 70 
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 Kommunstyrelsens beslut 7 november 2018, § 12 

 Miljöbalken (1998:808) 

 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro, Nr 1.6 U09 (KF 

2010-12-16, § 147) 
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Cirkulär 

12:41, SKL, 2012. 

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, 2016 (FÖP 

2016) 

 VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018-06-13 

 Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 

 Glokala Sverige, Arbetsbok Agenda 2030, SKL och Svenska FN-

förbundet, 2019. 

Ärendet 

Miljöavdelningen har tagit fram ett förslag om miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, bilaga 1-3. Förslaget 

innebär att nya föreskrifter har tillkommit och en del tidigare föreskrifter 

omformulerats samt någon tagits bort. Förslaget innebär också en ny 

dokumentstruktur med egen rubrik för information under varje 

ämnesavdelning. Den nya layouten ska förtydliga kring vad som är 

kommunens lokala föreskrifter och vad som är annan relevant gällande 

lagstiftning inom området. 

För att kommunen ska få inrätta lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 

krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan 

att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i 

den enskildes frihet. Miljöavdelningen bedömer att förslaget uppfyller kraven. 

Bygg- och miljönämnden föreslog den 4 oktober 2018, § 70, 

kommunfullmäktige att anta förslag om lokala miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2018, § 12, att återremittera 

ärendet för att se över §§ 5 och 7, bilaga 4. 

Miljöavdelningen har genomfört en översyn av §§ 5 och 7. Bestämmelsen om 

spridning av gödsel föreslås vara som i de nu gällande 

hälsoskyddsföreskrifterna, bilaga 5, med information om annan gällande 

lagstiftning. Bestämmelsen om anmälningsplikt för grundvattentäkter anser 

miljöavdelningen vara väl motiverat, tjänsteskrivelsen är kompletterad med 

underlag för detta. 
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Motivering till inrättande av nya föreskrifter 

Avlopp och toalett 2-3 §§ 

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en 

anmälan för inrättande av avloppsanläggning där vattentoalett inte är 

inkopplad. I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter föreslås 

denna anmälan fortsättningsvis vara utvidgad till tillståndsplikt inom vissa 

känsliga områden. I kommunens policy för enskilt avlopp pekas några områden 

ut som extra känsliga utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I dessa områden 

är det extra angeläget att minimera utsläpp från avlopp som kan påverka miljön 

negativt och/eller som kan orsaka olägenhet för människans hälsa, vilket 

motiverar denna utökade bestämmelse. Utpekade områden finns i kartbilaga 1. 

Föreskriften kan fattas med stöd av 13 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av annat slag av toalett 

än vattentoalett har lagts till. Den nya paragrafen innebär att torrtoaletter, 

förbränningstoaletter och förmultningstoaletter ska anmäls till bygg- och 

miljönämnden innan de inrättas. Detta ger nämnden möjlighet att kontrollera 

att det finns ett miljö- och hälsoskyddssäkert omhändertagande av det 

uppkomna avfallet, om det så innebär kommunal latrinhämtning eller dispens 

för eget omhändertagande. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 3, 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Under informationsstycket ”Annan gällande lagstiftning och information” har 

annan gällande relevant lagstiftning lagts in. Mycket av informationen finns 

med i gällande hälsoskyddsföreskrifter idag men på ett otydligt sätt. 

Miljöavdelningen anser att det är tydligare att flytta ut sådan information till ett 

eget stycke så att den inte misstas för att vara en lokal föreskrift. I 

informationen har även dagvattendamm lagts till som exempel på annan 

avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till. 

Under stycket om annan gällande lagstiftning och information har 

miljöavdelningen även lagt till information om att det inte är lämpligt att tvätta 

motorfordon och båtar direkt på hårdgjord yta med hänvisning till 

hänsynsreglerna i miljöbalken.  

Djurhållning 4 § 

I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis 

krävas tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla de enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899), 39 §, nämnda djur. 

Paragrafen föreslås dock revideras till att gälla även områden med 

områdesbestämmelser med stöd av hur lagstödet är formulerat. I kommunen 

finns två områden med områdesbestämmelser, Tjusta och Storhagen. 

Miljöavdelningen föreslår även att föreskriften ska medge undantag för 

hållande av 4 hönor eller färre och att endast giftig orm ska kräva tillstånd. Nya 
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domar visar att människors oro för ormar inte är skäl nog för en kommun att 

kräva tillstånd på orm. Djurskyddet regleras redan i annan lagstiftning och 

smittrisken är inte större än för andra sällskapsdjur. 

Gödselhantering 5 § 

I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter bör det fortsättningsvis 

vara förbud för spridning av gödsel närmare än 50 meter ifrån bostadshus inom 

detaljplanelagt område. Även kravet på att sprida gödsel på ett sådant sätt att 

det inte uppstår luktolägenheter för boende bör finnas kvar samt att organiska 

gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det 

sprids och brukas ner. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 2 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har det lagts till 

information om att Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som 

nitratkänsligt, således råder det extra försiktighetsmått vid spridning av gödsel i 

kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i Jordbruksverks föreskrifter och 

allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS 

2004:62 och SJVFS 2015:21. 

Även information om att det enligt 37 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd råder anmälningsplikt för att anordna en gödselstad 

eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan har lagts 

till. 

Luftvård och tomgångskörning 6 § 

I Upplands-Bro kommun förekommer stillastående förbränningsfordon, främst 

inom yrkestrafik, som hålls i gång på ett omotiverat sätt. Detta innebär onödiga 

utsläpp som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Det motiverar 

att tomgångskörningen regleras i miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

Förslaget överensstämmer med tidigare bestämmelse i lokala 

hälsoskyddsföreskrifter men innebär att stycket ”inom detaljplanelagt område” 

tas bort och att omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som 

stannat vid broöppning eller järnvägsövergång. Stillastående 

förbränningsfordon är en hälsorisk även utanför detaljplanelagda områden. En 

kall motor ger upphov till större utsläpp. Både Väg 263 vid Erikssund och Väg 

841 vid Stäket kommer att byggas om och få öppningsbara broar. Föreskriften 

reglerar även tomgångskörningsförbud vid järnvägsövergångar vilket är 

motiverat av att hela kommunen genomkorsas av järnvägen och föreskrifterna 

ska gälla flera år. 

Punkt 2 gör gällande att förbudet inte gäller om motorn är i gång för att driva 

annan anordning på fordonet som inte är kopplat till uppvärmning eller 

luftkonditionering. Med annan anordning menas här t ex. frys- och kylaggregat 

på matvaruleveranser. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 1, 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Grundvattentäkter 7 § 

En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av nya 

grundvattentäkter inom områden som markerats ut på kartbilaga 2 har lagts till. 

Den nya föreskriften syftar till att minska risken för att knapphet på sött vatten 

uppkommer vid inrättande av nya grundvattentäkter och för befintliga brunnar 

inom dessa områden. 

Föreskriften kan fattas med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken. Paragrafens första 

stycket gör gällande att alla anläggningar för grundvattentäkter ska inrättas och 

användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer. I andra stycket samma bestämmelse bemyndigas kommunerna att 

– i de fall det inte krävs tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken – föreskriva att det ändå ska krävas tillstånd av kommunen eller 

anmälan till kommunen för att inrätta och använda en ny anläggning för 

grundvattentäkt i områden där knapphet på sött vatten råder eller befaras 

uppkomma. Kommunen får även föreskriva anmälningsplikt, dock inte 

tillståndsplikt, för sådana anläggningar som redan finns inom angivna 

områden. 

Begreppet ”knapphet på sött grundvatten” omfattar såväl det fallet att brunnar 

sinar som att brunnar drabbas av saltvatteninträngningar. Förslaget på 

anmälningsplikt för både befintliga och nya grundvattentäkter, inom de 

områden som markerats ut på kartbilaga 2, är för att kommunen ska kunna 

kartlägga, bedöma och minimera riskerna att vi får bostäder som inte har 

tillgång till vatten i tillräcklig utsträckning eller av godtagbar kvalitet. 

Av 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

framgår också bland annat ”I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för 

människors hälsa skall en bostad särskilt; punkt 6. ha tillgång till vatten i 

erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, 

personlig hygien och andra hushållsgöromål.” 

De rödmarkerade områdena på kartbilaga 2 indikerar områden där det bedöms 

vara upp till 50 procent risk för saltvatteninträngning i grundvattentäkterna. Då 

stora delar av de markerade områdena ligger utanför den kommunala 

vattenförsörjningen, både befintlig och planerad, är det viktigt att säkerställa en 

långsiktig hållbarhet för den enskilda vattenförsörjningen. Något som också 

belysts ibland annat Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro 

2016 (FÖP 2016), VA-plan för Upplands-Bro kommun 2018, Regionala 

vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 2018 samt i de global målen för 

hållbar utveckling som antogs i september 2015 ”Agenda 2030”.  

Ur FÖP 2016 s. 104 

”Bergborrning för dricksvatten i områden med risk för 

saltvatteninträngning. I vissa områden i kommunen finns fickor med 

saltvatten i bergrunden. Det har sitt ursprung i den forntid då delar av 

Sverige var täckt av salt eller bräckt vatten. Du kan se områdena i kartan 
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med rubriken ”Saltvatteninträngning” i dokumentet 

Planeringsförutsättningar. Om du borrar efter dricksvatten eller bergvärme 

och stöter på en sådan saltvattenficka så kan dricksvattnet bli otjänligt. 

Därför finns restriktioner för borrning i vissa lägen.” 

Ur VA-plan antagen 2018-06-13 

VA-översikt, 2.2 Enskild VA-försörjning, 2.2.1 ”Dricksvatten”, s 24 

”Det finns problem med relikt saltvatten i vissa områden i kommunen, men 

det är svårt att ange exakt utbredning för detta (figur 2). Risken korrelerar 

med topografin i landskapet där låglänta områden ger högre risk för relikt 

saltvatten. Brist på kunskap om vattenkvaliteten i enskilda brunnar beror 

främst på att enskilda vattentäkter inte kräver tillstånd eller anmälan och att 

kommunen därför inte får kännedom om kvalitet och uttagsmöjlighet för 

vattentäkterna.” 

Plan för enskilt VA, 9. ”Handlingsplan” s 54 

”Kommunens arbete med enskilda VA-lösningar ska bedrivas enligt 

följande handlingsplan (urval):• Kommunen ska öka kunskapen om 

grundvattnet i kommunen och den enskilda vattenförsörjningen.• Bygg- och 

miljönämnden ska granska förutsättningarna för enskild vatten- och 

avloppsförsörjning vid förhandsprövning av nybyggnation.” 

Ur Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, s. 22 

”Det är viktigt att det i kommunernas översiktsplaner redovisas områden 

med risk för förhöjda halter av skadliga ämnen eller risk för 

saltvatteninträngning, så att detta kan användas som underlag för bland 

annat prövning av bygglovsärenden. Hårdare reglering kan införas genom 

att ställa krav på tillstånd för enskilda brunnar. Det är också viktigt att 

respektive kommun stödjer kommuninvånare med provtagning och 

vägledning kring brunnskonstruktion och placering av brunnar. Flera av de 

större enskilda vattentäkterna kan behöva vattenskyddsområden eller 

uppdaterade skyddsföreskrifter.” 

Ur ”Glokala Sverige, Arbetsbok – Agenda 2030” 2019, s. 23 om Mål 6 Rent 

vatten och sanitet till alla  

”Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl 

skyddet av vattnet som dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska 

renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också av flera svenska lagar som 

till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots en god 

tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra 

vattenkvaliteten samt minska föroreningar och övergödning i många 

svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är ansvariga för att genomföra 

flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten både i 

rollen som VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner 

arbetar också för att förebygga problem med vattenbrist och sinande 

brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.” 
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Värmepumpar 8 § 

En egen rubrik för värmepumpar föreslås. Det är av betydelse att nya 

anläggningar och anordningar som nyttjar yt-, grundvatten eller mark som 

värmekälla placeras på sådant sätt att de inte påverkar de befintliga 

anläggningarna negativt. Det är också viktigt att anläggandet sker på sådant sätt 

att grund- och ytvatten skyddas. 

Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en 

värmepumpsanläggning. Paragrafen ger också kommunen rätt att föreskriva 

om att det ska krävas tillstånd från nämnden att inrätta en sådan anordning 

inom kommunen eller inom vissa områden inom kommunen. I förslaget ser 

föreskriften i stort sett ut som idag gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Ordet ”värmepumps” har lagts till ordet ”anläggning” så att det står 

värmepumpsanläggning. Samma formulering finns i lagstödet som föreskriften 

är baserad på. Föreskriften hänvisar också, förutom till kartbilaga 1, även till 

kartbilaga 2 som gäller risk för saltpåverkan i bergborrade brunnar. Syftet är 

precis som för vid inrättandet av nya dricksvattenbrunnar att minska risken för 

knapphet på sötvatten. 

Eldning 9-10 §§ 

I enlighet med gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter, för att minimera 

negativa effekter på människors hälsa och miljön och undvika olägenheter som 

kan uppkomma vid eldningen, är föreslagen regleringen kring skötsel och 

tillsyn av eldning fortsatt relevant för kommunen. Föreskriften kan fattas med 

stöd av 40 §, punkt 7, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

En ny föreskrift har lagts till. Den nya föreskriften innebär att det inom 

detaljplanelagt område är förbjudet att under perioden 1 april – 30 september 

elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. Föreskriften syftar till att minska 

risken för olägenhet i form av lukt och rök samt att värna om människors hälsa. 

Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 8, förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

I motiven (prop. 1994/95:119 ”Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen 

och andra luftföroreningar”, s. 18) till varför kommunerna borde ges 

möjligheter att i viss omfattning meddela begränsningar även av sådan eldning 

inom planlagt område uttalas att ”Utomhuseldning av löv, kvistar m.m. är 

olämpligt i tätortsmiljö. Sådan eldning sker under ofullständig förbränning och 

ger upphov till höga utsläpp av kolväten. Röken skapar ofta allvarliga problem 

för astmatiker och andra känsliga människor. Löv och mindre kvistar 

innehåller värdefulla näringsämnen som bör återföras till marken. Lokal 

kompostering är ett bättre alternativ än förbränning.”. 

Tidsperioden som förbudet ska gälla har jämförts med några andra kommuner. 

Håbo har förbud 1 april – 30 september, ”…ger ofta upphov till störningar för 
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närboende. De får in rök i sina bostäder. Därför bör du om möjligt kompostera 

trädgårdsavfallet eller köra iväg det till Återvinningscentralen.”, Knivsta och 

Norrtälje har samma förbud. Av Järfällas föreskrifter framgår följande: 

”…Torrt trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar får eldas endast 

på Valborgsmässoafton om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte 

strider mot andra föreskrifter eller beslut.” 

8 § i gällande hälsoskyddsföreskrifter, om miljögodkända eldningsanordningar, 

har tagits bort då det saknas lagstöd, dock ska braskaminer, kakelugnar och 

braskassetter med flera vara CE-märkta eller klara utsläppskraven i enlighet 

med Boverkets byggregler. Anmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen 

hanteras i särskild ordning, vilket har lagts till som information.  

Under rubriken ”Annan gällande lagstiftning och information” har lagts till 

information om att eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för 

närboende, att trädgårdsavfall, såsom löv och mindre kvistar, i första hand bör 

komposteras, att torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras lämnas till 

Kretsloppscentralen.  

Dispens 11 § 

Denna paragraf finns med för att bygg- och miljönämnden ska kunna medge 

dispens från de föreskrifterna om så behövs och om så kan ske utan väsentlig 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Övergångsbestämmelser 12 § 

Reglerar när miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna träder i kraft samt att äldre 

lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som startat innan dessa föreskrifter 

började att gälla. 

Övrigt 

Rubrikerna ”Ansökan och anmälan”, ”Avgifter” och ”Sanktioner” har lagts i 

slutet som information eftersom detta redan regleras i annan lagstiftning. 

Miljöavdelningen erinrar om att Kommunen skyndsamt ska underrätta 

länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat. 

Av kommunallagen 8 kap 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska 

kungöras genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla 

tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats. 

Barnperspektiv 

Barn är en känslig grupp i samhället. Risken att barnen påverkas negativt av 

miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre väl 

utvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika 

typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel 

fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i 

kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper. 
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Beslutad

Kommunfullmäktige den dd månad 201 9
Senast uppdaterad

201 9 - 09 - 12
Ansvarig processägare (tjänsteperson)

1

UBK FS 20XX: XX

M iljö - och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands - Bro kommun

Fastställda av Kommunfullmäktige 2018 - xx - xx, § xx.

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 , 10 - 13 §§ Miljöbalken och 13 , 17, 39 - 40 §§ förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön.

Avlopp och toalett

2 § Det krävs tillstånd från Bygg - och miljönämnden för att inom detaljplanelagt område,
samt inom de områden som ange s i kartbilaga 1 till denna föreskrift, inrätta annan
avloppsanordning än till vilken vattentoalett ska anslutas. Exempelvis avloppsanordning
för bad - , disk - och tvättvatten och dagvatten

3 § Det krävs en anmälan till Bygg - och miljönämnden för att inrätt a annat slag av toalett än
vattentoalett. Exempelvis torrtoalett, förbränningstoalett, förmultningstoalett och
urinsorterande lösningar.

Annan gällande lagstiftning och information

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd från
bygg - och miljönämnden för att:

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till , eller

2. ansluta en toalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en
anmälan till Bygg - och miljönämnden för att:



2 
 

1. inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till, såsom till 
exempel dagvattendamm eller avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten 
utanför de områden som anges i kartbilaga 1. 

2. ändra en avloppsanordning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 

Det är enligt miljöbalkens hänsynsregler inte lämpligt att tvätta av båtar, bilar och andra 
motorfordon som ger upphov till ett förorenat tvättvatten direkt på gatan. Detta vatten är att se 
som ett avloppsvatten som ska renas innan det släpps ut till intilliggande recipienter. Tvätt får 
göras på platser med godkända tvättanläggningar, såsom automattvättar eller Gör-det-själv- 
hallar. 

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver 
tillstånd enligt 5 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 
tillstånd/anmälan enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller om avloppsanordningen är 
avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Djurhållning 

4 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden att inom detaljplanelagt område, eller 
område med områdesbestämmelser att hålla: 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra hönor eller 
färre. 

3. Giftorm 

Gödselhantering 

5 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, slam eller annat organiskt 
gödselmedel spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om 
vindriktning är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår. 
 
Organiska gödselmedel får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan 
det sprids och brukas ner. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Upplands-Bro ligger i ett område som är utpekat som nitratkänsligt, således råder det extra 
försiktighetsmått vid spridning av gödsel i kommunen. Försiktighetsmåtten framgår i 
Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser 
växtnäring, SJVFS 2004:62 och SJVFS 2015:21. 

Enligt 37 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en 
anmälan till bygg- och miljönämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats 
för djurspillning inom område med detaljplan. 

Luftvård och tomgångskörning 
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6 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) 
minut. Detta gäller dock inte: 

1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t. ex. i en trafikkö, eller 

2. om motorn är igång för att driva annan anordning på fordonet som inte är kopplat 
till uppvärmning eller luftkonditionering. 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och 
järnvägsövergång. 

Grundvattentäkter 

7 § Det krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta eller använda en ny 
anläggning för grundvattentäkt i de områden som har markerats ut på kartbilaga 2. 

Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivna områden ska anmälas till 
bygg- och miljönämnden. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Anmälan enligt 7 § krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 
§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 
kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut om 
vattenskyddsområde. 

Värmepumpar 

8 §  Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta en 
värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark 
som värmekälla inom detaljplanelagt område eller inom de områden som anges i 
kartbilaga 1 och 2 till denna föreskrift. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till 
bygg- och miljönämnden för att i övriga områden än vad som framgår i 8 § att inrätta en 
värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som 
värmekälla. 

Anmälan eller tillstånd krävs inte för större värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd 
eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 
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Eldning 

9 §  För skötsel och tillsyn av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske 
med för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet 
endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller 
andra kemikalier. 

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska 
sparas hos ägaren av anläggningen i minst fem år. 

10 §  Det är förbjudet att under tiden 1 april – 30 september att elda löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. 

Annan gällande lagstiftning och information 

Eldning av trädgårdsavfall ger ofta upphov till störningar för närboende. Trädgårdsavfall 
såsom löv och mindre kvistar bör i första hand komposteras, torrt trädgårdsavfall som inte kan 
komposteras lämnas till Kretsloppscentralen. Regler om transport och annan hantering av 
trädgårdsavfall finns i kommunens avfallsföreskrifter.  

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 

Braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera ska vara CE-märkta eller klara 
utsläppskraven i Boverkets byggregler för att få installeras. Vid installation krävs 
bygganmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen. 

Dispens 

11 §  Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Övergångsbestämmelser 

12 §  Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla. 
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa 
föreskrifter träder i kraft. 

Ansökan och anmälan 

Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för 
tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. 

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en 
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga 
och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det 
som anmälan eller ansökan avser. 
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Avgifter 

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller 
dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt 
den föreskrift om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
kommunfullmäktige antagit. 

Sanktioner 

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter 
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PROTOKOLL 23 (56)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter
Dnr KS 18/0406

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över §§ 5 och 7.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om nya 
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget 
innebär att en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och 
att några omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text. De lokala 
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar sig på gällande lagstiftning, 
miljöbalk (1998:808) och dess förordningar och föreskrifter. Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens bestämmelser i 
syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora lokala 
variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att 
kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade 
och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång 
för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Beslutsunderlag
Miljöbalken (1998:808) 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SKL, Cirkulär 12:41, Lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön, 2012. 
Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden 2018-10-04, § 70

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

1. revidera förslaget om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter i 
enlighet med förslag till justering under § 6 samt §§ 9-10

2. anta upprätta förslag om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för 
Upplands-Bro kommun

3. upphäva de tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro 
kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010. 

Stöd för beslut finns i 13, 17, 39-40, 42-43 §§, förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



PROTOKOLL 24 (56)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S) föreslår att § 5 angående gödselhantering stryks i sin helhet 
till förmån för gällande lydelse.

Martin Normark (L) föreslår att § 7 angående saltvatteninträngning i brunnar 
utgår i sin helhet.

Mary Svenberg (S) föreslår att ärendet återremitteras för att se över §§ 5 och 7.

Yrkande
Camilla Janson (S) yrkar bifall till Mary Svenbergs (S) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det efter överläggning endast finns ett förslag till beslut, 
att återremittera ärendet. Han frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
detta och finner bifall.

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden





          
      

Nr 1.6 U09 

 
Ersätter 1.6 U08 

 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gäller  

fr.o.m.  2011-01-01

  
1(2) 

LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO 
KOMMUN  

Fastställda av Kommunfullmäktige 2010-12-16, § 147.  

Med stöd av 9 kap. 7-8, 11-13 §§ Miljöbalken och 13 ,39-40, 42-44, 46 §§ Förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Inledande bestämmelser 

1 § Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 

Avlopp och toalett 

2 § Enligt 13 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 
krävs tillstånd för att: 
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till 
2. ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område, samt inom de områden som an-
ges i bilaga 1 till denna föreskrift, krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning 
än de som avses i första stycket. 

Djurhållning 

3 § Inom detaljplanelagt krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla 
1. nötkreatur, häst get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm 

Gödselhantering 

4 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, avloppsslam eller annan oren-
lighet spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om vindrikt-
ningen är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår.  

Orenligheten får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det sprids och 
brukas ned. 

Luftvård och tomgångskörning 

5 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) 
minut inom detaljplanelagt område. Detta gäller inte 
1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t ex i en trafikkö 
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2. om motorn hålls i gång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 

brukande driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmning     

Skydd för yt- och grundvatten samt inrättande av värmepump 

6 § Enligt 17 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 
krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta en anläggning eller anordning 
som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som värmekälla.  

Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område samt inom de områden som an-
ges i bilaga 1 till denna föreskrift krävs tillstånd för sådan anläggning eller anordning. 

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggningar som kräver till-
stånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarligverksamhet och 
hälsoskydd.  

Eldning 

 7 § För användning och skötsel av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att 
lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske med 
för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet endast 
bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller annan 
kemikalie. 

8 § Braskaminer, kakelugnar och braskassetter ska vara miljögodkända för att få installe-
ras. 

Ansökan och anmälan 

9 § Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden. 

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd skall en 
ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftli-
ga och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning 
av det som anmälan eller ansökan avser. 

Dispens  

10 § Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske 
utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Avgifter  

11 § Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökning om tillstånd el-
ler dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter 
i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad taxa.  

Övergångsbestämmelser 

12 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2011-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla.  

Äldre lokala föreskrifter ska dock tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa före-
skrifter träder i kraft.   

________ 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-09-09 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av containrar på fastigheten 
Kungsängens-Tibble 16:1 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av containrar 

på fastigheten Kungsängens-Tibble 16:1 med stöd av 9 kap 33 §, Plan- 

och bygglagen, PBL. 

 

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

57 

Bygglovsprövning:  3 162 kr   

 

3. Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen, PBL 

riktas mot HSB Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro för att trots 

förbudet i 10 kap. 3 § PBL ha påbörjat en sådan nybyggnad som kräver 

lov enligt 9 kap. 2 § PBL innan bygg- och miljönämnden har gett ett 

startbesked. 

Summa:   146 242 kr 

 

4. Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen, PBL 

riktas mot HSB Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro för att trots 

förbudet i 10 kap. 3 § PBL ha påbörjat en sådan anläggning som kräver 

lov enligt 9 kap. 8 § PBL innan bygg- och miljönämnden har gett ett 

startbesked. 

Summa:   42 664 kr 

 

5. Rättelseföreläggande enligt 11 kap 20 § riktas mot HSB 

Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro i fråga om byggnadsverk 

som uppförts i strid mot Plan- och bygglagen. Byggnaderna ska ha 

flyttats från platsen innan den 1 december 2019. 

 

6. Vitesföreläggande enligt 11 kap 37 § riktas mot HSB 

Bostadsrättsförening Tibble i Upplands-Bro om rättelseföreläggandet 

inte följs, för varje månad efter den 1 december 2019. 

Summa:   20 000 kr per månad 
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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 skickat in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning 

av containrar på fastigheten Kungsängens-Tibble 16:1 till 31 december 2020. 

Sökande hade skickat en ansökan om bygglov för parkering på samma plats. 

Denna ansökan beviljades i Bygg- och miljönämnden 29 augusti 2019.  

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förutsättningarna för att bevilja 

tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd 

som uppfyller någon eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ 

får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökande begär det och om åtgärden avses 

pågå under en begränsad tid.  

Åtgärderna är inte redovisade att pågå under en begränsad tid och ingen 

avvecklingsplan är redovisad. Dessutom har sökande meddelat de har ett 

permanent behov av uppställningsplatser för markentreprenören som har 

verksamhet i området. Sökande har ställt frågor till förvaltningen om 

kommunen har några alternativa tips på placeringar för denna uppställning. 

Förvaltningen kvarstår vid sin bedömning att denna typ av uppställningar inte 

är lämpliga inom ett bostadsområde utan är mer lämpade inom en 

industrifastighet. 

Bygglovsavdelningen föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden avslår 

ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av containrar. Detta i 

enighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 22 augusti 2019 

 Situationsplan som inkom 22 augusti 2019 

 Illustration, produktblad som inkom 9 september 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 9 september 2019 

 Beräkning av sanktionsavgift för containrar 

 Beräkning av byggsanktionsavgift för uppställningsplats 

 Situationsplan från lovärende p-platser, Bygg.2018.443, inkom 14 juni 

2019 
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 Fotografier 

 Yttrande från sökande som inkom 14 oktober 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har skickat in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning 

av containrar på fastigheten Kungsängens-Tibble 16:1 till 31 december 2020. 

Sökande hade skickat en ansökan om bygglov för parkering på samma plats. 

Denna ansökan beviljades i Bygg- och miljönämnden 29 augusti 2019.  

Olovlig åtgärd 

Boende i närheten har löpande inkommit med information och foton från 

platsen för ärendet, som visar att åtgärderna både har påbörjats och 

färdigställts. Bygglovsavdelningen har också varit på plats och tagit foton. 

På grund av att fastighetsägaren påbörjat åtgärden utan bygglov och 

startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen kap. 

11 § 51. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 

(2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första 

stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen innan 

byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 

(2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 

byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 3 eller 5 plan- och 

bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 

4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter 

av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, 

en parkeringsplats eller en begravningsplats. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det inte finns några skäl att sätta ner 

avgiften enligt plan- och bygglagen 11 kap 53 §. Detta för att avgiften bedöms 

stå i rimlig proportion till överträdelsen och för att överträdelsen skett 

uppsåtligen. Byggherren har haft kontakt med bygglovsavdelningen i detta och 

andra ärenden innan åtgärden påbörjades. 

När en byggsanktionsavgift ska tas ut ska berörda byggherrar få möjlighet att 

yttra sig innan beslut tas. Därför skickas detta förslag till beslut till 

fastighetsägaren i god tid innan beslut fattas av Bygg- och miljönämnden. 
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Förutsättningar 

För området gäller detaljplan 6802 upprättad i december 1967. Den platsen 

som åtgärden avses gäller bestämmelse om prickad mark. Containrar bedöms 

som byggnader och åtgärden följer därmed inte detaljplanen.  

Yttranden och remisser 

Åtgärden avviker från detaljplan och skulle behöva skickas ut till berörda 

grannar enligt 9 kap 25 §, PBL vid ett positivt beslut. Inom området finns det 

väldigt många berörda sakägare och avdelningen har undersökt om det är mer 

lämpligt att ha en annons i en ortstidning. På grund av den höga kostnaden har 

förvaltningen avstått att annonsera detta ärende. 

Sökande har 14 oktober 2019 bemött tjänsteskrivelsen och förslag till beslut.  

Utformning och skäl till beslut 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förutsättningarna för att bevilja 

tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd 

som uppfyller någon eller några, men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ 

får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökande begär det och om åtgärden avses 

pågå under en begränsad tid.  

Åtgärderna är inte redovisade att pågå under en begränsad tid och ingen 

avvecklingsplan är redovisad. Dessutom har sökande meddelat de har ett 

permanent behov av uppställningsplatser för markentreprenören som har 

verksamhet i området. Sökande har ställt frågor till förvaltningen om 

kommunen har några alternativa tips på placeringar för denna uppställning. 

Förvaltningen kvarstår vid sin bedömning att denna typ av uppställningar inte 

är lämpliga inom ett bostadsområde utan är mer lämpade inom en 

industrifastighet. 

Bygglovsavdelningen föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden avslår 

ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av containrar. Detta i 

enighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 33 §. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 22 augusti 2019 

2. Situationsplan som inkom 22 augusti 2019 

3. Illustration, produktblad som inkom 9 september 2019 

4. Beräkning av sanktionsavgift containrar 

5. Beräkning av sanktionsavgift uppställningsplats 

6. Situationsplan från lovärende p-platser, Bygg.2018.443, inkom 14 juni 

2019 

7. Fotografier 

8. Yttrande från sökande som inkom 14 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande – delgivningskvitto 











Från: Mikael Weidenhag
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: VB: Container, BRF Tibble, Kungsängen
Datum: den 6 september 2019 14:41:31
Bilagor: image002.png

image003.png

Hej
Här är uppgifter kring containers från Eko Miljö och mark.
 
Mvh:Mikael
 
Mikael Weidenhag
Fastighetsförvaltare

Tel: 010-442 14 27
Växeln: 010-442 10 00
mikael.weidenhag@hsb.se
service.stockholm@hsb.se
www.hsb.se/stockholm
........................................
HSB STOCKHOLM
Besöksadress: Hjortronvägen 35
Postadress: 196 35 Kungsängen
 
Från: Sasan Dj.Zadegan [mailto:sasan@ekomiljo.se] 
Skickat: den 6 september 2019 13:45
Till: Mikael Weidenhag <Mikael.Weidenhag@hsb.se>; Lars Gunnarson <lars.gunnarson@ekomiljo.se>
Ämne: Fwd: Container
 
Hej,
 
Nedan för du info. om våra containrar.
Jag är på semester till 28 september men vid behov får du gärna skicka mejl då kan jag svara och skicka vidare till kollegor som jobbar.
 
Med vänlig hälsning

 

Sasan Djabbar Zadegan

Projektledare / Arbetsledare

Eko Miljö & Mark

0707 - 27 05 45

sasan@ekomiljo.se

 

 

 

 

 

 

 
 
 
---------- Vidarebefordrat meddelande ----------



Från: Lars Gunnarson <lars.gunnarson@ekomiljo.se>
Datum: 5 september 2019 14:20:27 +02:00
Ämne: Container
Till: 'Sasan Djabbarzadegan' <sasan@ekomiljo.se>

Yttermått: L: 6058 mm, B: 2438 mm, H: 2591 mm

Innermått: L: 5890 mm, B: 2350 mm, H: 2390 mm

Golvyta: 13.8 kvm

Volym: 33.1 kbm

Vikt: ca 2300 kg

 

Med Vänlig Hälsning

Lars Gunnarson

VD och projektledare

 

 

 



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  KungsängensTibble 16:1

Bilaga nummer  4

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2019.225

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Övriga byggnader

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  29.5

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  14,5

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea)

Beräkning  (3 * 46500) + (0,01 * 46500 * 14,5)

Beräknad sanktionsavgift
 

146 242 kr



Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  KUNGSÄNGENSTIBBLE 16:1

Bilaga nummer  5

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2019.225

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Andra anläggningar än byggnader

Vilken typ av byggnad eller ändring
berör åtgärden?

 Upplag, materialgård, tunnel, bergrum,
parkeringsplats eller begravningsplats

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 4 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket
3 eller 5 plan och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 5 § första stycket 8 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när det
gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats.

Beräkning

Area  178.5

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,005*pbb*area)

Beräkning  (0,025*46500)+(0,005*46500*178,5)

Beräknad sanktionsavgift
 

42 664 kr





Foton från tillsynsbesök Rönnbärsvägen, april 2019. 

 

 

  



Flygfoto p-plats Rönnbärsvägen 2018 

 

  



Foton på ny placering vid Hallonvägen taget av närboende september 2019 

 

 



 

  



Foton tagna vid Hallonvägen av bygglovsavdelningen 2019-10-04 

 

 



Från: Mikael Weidenhag
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: SV: Bygg 2019.225, Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2020-12-31 för uppställning av container 31/12-20
Datum: den 14 oktober 2019 13:20:37
Bilagor: image001.png

Hej
Här kommer ett bemötande från BRF Tibble gällande tjänsteskrivelsen och förslag till beslut inför
nämnden den 7 november.
 
Gällande punkt 3 Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 §.
 
Föreningens yttrande: För att en container skall gå under definitionen byggnad så måste den
vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Byggnadsdefinitionen innefattar
dessutom krav på en varaktig placering.
Föreningen anser att inget av ovanstående i fallet Bygg 2019.225 faller in under begreppet
byggnad. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till
överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Lag
(2013:307). Föreningen anser att avgiften ej står i proportion till överträdelsen.
 
Gällande punkt 4 Byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 §.
 
Föreningens yttrande: För att uppställningen skall gå under definitionen upplag så krävs det att
uppställningen är omfattande eller permanent, ett tillfälligt varu eller materialförråd kan bara
omfattas av definitionen upplag om det är omfattande.
Föreningen anser att inget av ovanstående i fallet Bygg 2019.225 faller in under begreppet
upplag. Föreningen anser också att man i tjänsteskrivelsen felaktigt belagt ärendet med 2 olika
definitioner. Dessutom kan ej begreppet uppställningsplats för entreprenadmaskiner och
liknande hittas i plan och bygglagen. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek,
ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen
avser. Lag (2013:307). Föreningen anser att avgiften ej står i proportion till överträdelsen.
 
Övrigt yttrande kring ärendet från BRF Tibble.
 
Ansökan gäller en tillfällig uppställning vilket också framgår i bygglovsansökan. Att Upplands-Bro
kommun väljer att föreslå avslag p.g.a. Upplands-Bro kommun anser att uppställningen är
permanent anser föreningen ej vara relevant då bygglovs ansökan gäller en tillfällig uppställning
och inget annat. En tillfällig uppställning kan dessutom gälla i upp till 15 år därför ställer sig
föreningen frågande till att Upplands-Bro kommun gjort denna bedömning och ifrågasätter vad
bedömningen grundar sig på.
 
Föreningen har vid ett flertal tillfällen försökt att få till en dialog och ett samarbete med
Upplands-Bro kommun gällande detta ärende då det är en viktig funktion för föreningen för att
kunna hålla området BRF tibble i ett gott skick, gällande både trädgårdsarbeten samt snöröjning
och andra viktiga funktioner i området, tills att föreningen har en permanent lösning på plats.
Detta samarbete har dock ej varit möjligt då Upplands-Bro kommun ej  svarat på frågor kring vad
föreningen kan göra för att för att underlätta ett godkänt bygglov, d.v.s. om föreningen kan
ansöka om att sätta upp ett plank eller plantera buskar för att minska insynen o.s.v. Upplands-
Bro kommun har heller ej svarat på frågor kring handläggningstider då Föreningen naturligtvis



har för avsikt att följa plan och bygglagen och den typen av frågor är relevanta för föreningen för
att kunna planera för framtidiga behov och investeringar. Föreningen anser att detta är ett högst
anmärkningsvärt agerande från kommunen då BRF Tibble är en av Sveriges största
bostadsrättsföreningar och borde vara en viktig sammarbets partner för kommunen.
 
Den tillfälliga uppställningen behövs för att trädgårdsentreprenören för BRF Tibble skall kunna
förvara sina trädgårdsredskap, gräsklippare samt el fordon på ett säkert sätt och samtidigt ha
dessa i närheten av verksamhetsområdet.
 
För BRF TIbble
 
Mvh: Mikael Weidenhag.
 
 
 
Mikael Weidenhag
Fastighetsförvaltare

Tel: 010-442 14 27
Växeln: 010-442 10 00
mikael.weidenhag@hsb.se
service.stockholm@hsb.se
www.hsb.se/stockholm
........................................
HSB STOCKHOLM
Besöksadress: Hjortronvägen 35
Postadress: 196 35 Kungsängen
 

Från: Tomislav Dragoja [mailto:Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se] 
Skickat: den 8 oktober 2019 11:14
Till: Mikael Weidenhag <Mikael.Weidenhag@hsb.se>
Ämne: Bygg 2019.225, Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2020-12-31 för uppställning av container
31/12-20
 
Hej Mikael,
 
Du får möjlighet att bemöta tjänsteskrivelsen och förslag till beslut inför nämnden den 7
november.
 
Ditt yttrande behöver komma till oss innan 14 oktober 2019.
 
 
 
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!
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-05-20 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri 
på fastigheten Stäket 1:21 

Förslag till beslut 

1. Bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten 

Stäket 1:21 då förslaget uppfyller villkoren i 9 kap 31 §, Plan- och 

bygglagen, PBL.  

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

57 

Bygglov                      11 160 kr 

Startbesked                      15 345 kr 

Kommunicering    1 860 kr 

Kungörelse      273 kr 

Summa                      28 638 kr    

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 bygglovsansökan den 7 maj 2019 om att bygga 

en industrilokal på fastighet Stäket 1:21. Byggnaden har en byggnadsarea på ca 

277 kvadratmeter. Lokalen kommer användas till förråd, spolhall och utrymme 

för mindre renovering av maskiner.  

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om 

bygglov för nybyggnad av industri på den angivna fastigheten då förslaget 

uppfyller villkoren i 9 kap 31 §, PBL och inte strider mot översiktsplanen. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-05-20 BMN 19/0001 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om bygglov som inkom 7 maj 2019 

 Verksamhetsbeskrivning som inkom 24 maj 2019 

 Reviderad situationsplan som inkom 24 september 2019 

 Reviderad planritning som inkom 24 september 2019 

 Sektionsritning som inkom 25 juni 2019 

 Fasadritning söder och öst som inkom 25 juni 2019 

 Fasadritning norr och väst som inkom 25 juni 2019 

 Tjänsteskrivelse som upprättades 20 maj 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 7 maj 2019 om att bygga 

en industrilokal på fastighet Stäket 1:21. Byggnaden har en byggnadsarea på ca 

277 kvadratmeter. Lokalen kommer användas till förråd, spolhall och utrymme 

för mindre renovering av maskiner.  

Beskrivning av verksamheten på fastigheten idag 

Verksamhetsändringen för fastigheten gjordes om till industri för tre år sedan. 

Vad sökande vet så klassas inte fastigheten som en industrifastighet. Företaget 

är ett mark- och trädgårdsföretag och utför uppdrag åt fastighetsbolag, brfer, 

samfälligheter samt kommuner. Företaget har utökningsbehov av sina lokaler. 

Förutsättningar 

För fastigheten är belägen utanför detaljplan. I gällande översiktsplan 2010 och 

landsbygdsplanen 2016 lyfts det fram att verksamheter är en viktig del av 

kommun. Under sida 36 landsbygdsplanen framgår det riktningar för 

arbetsplatser, näringsliv, verksamheter och produktion. Bland annat ska 

kommunen agera för att locka näringslivet och offentliga verksamheter att 

etablera sig i kommunen, för att sysselsättningsgraden ska öka. Kommunen ska 

även vara känd som en näringslivsvänlig kommun med livskraftiga och 

expanderande företag. 

Planchefen har meddelat att denna utbyggnad inte påverkar detaljplanearbetet 

inom Stäkethalvön. 

Brandskydd 

En av Brandinspektörerna från Attunda brandkår har granskat ärendet vid ett 

möte på kommunhuset och framfört att redovisningen är tillräcklig för att 

bygglov ska kunna beviljas. Brandskyddsbeskrivningen kommer granskas mer 

i detalj inför startbesked. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-05-20 BMN 19/0001 

 
 

 

Vatten och avlopp 

Ärendet har remitterats till kommunens miljöavdelning när det gäller vatten 

och avlopp. Bygglovsavdelningen har fått klartecken från miljöavdelningen att 

de har fått det underlag de behöver för att bygglovsavdelningen ska kunna gå 

vidare med detta ärende.  

Det har också kommit in anmälan om oljeavskiljare som kommer att hanteras i 

detta ärende under anmälningsskedet.  

Kulturmiljö 

Fastigheten ingår inom område för riksintresse för kulturmiljö. Ärendet har 

skickats till remiss till kommunens översiktsplanerare och 

bygglovsavdelningen har fått tillbaka bedömningen att denna byggnad inte 

påverkar kulturmiljön negativt inom området. Sökande har i samråd med 

bygglovsavdelningen valt att byta fasadkulör från vitt till gult för den tilltänkta 

byggnaden så att byggnaden blir mer anpassad i miljön. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare 20 maj 2019 enligt 9 kap 25 § 

PBL. Det har inte inkommit in några yttranden. 

Utformning och skäl till beslut 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om 

bygglov för nybyggnad av industri på den angivna fastigheten då förslaget 

uppfyller villkoren i 9 kap 31 §, PBL och inte strider mot översiktsplanen. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 7 maj 2019 

2. Verksamhetsbeskrivning som inkom 24 maj 2019 

3. Situationsplan som inkom 24 september 2019 

4. Reviderad planritning som inkom 24 september 2019 

5. Sektionsritning som inkom 25 juni 2019 

6. Fasadritning söder och öst som inkom 25 juni 2019 

7. Fasadritning norr och väst som inkom 25 juni 2019 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-05-20 BMN 19/0001 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 

 Stäket 1:18 – meddelande om kungörelse 

 Stäket 1:32 – meddelande om kungörelse 











 
             

   

 

  

 

Verksamhetsbeskrivning 

     

    

 

 

     
Byggingenjörsbyrån 

Kopparbergsvägen 6 

722 13 Västerås 

Västerås: +46 (0) 21- 12 29 90 

Eskilstuna: +46 (0)16- 13 03 53 

Stockholm: +46 (0)8-410 906 60 

 

Orgnr: 556705-9968 

Innehar F-skattsedel 

 

Mail: info@byggingenjorsbyran.se 

Webb: www.byggingenjorsbyran.se 

 

Ärende 
 

Projektnr:    1806 

Fastighetsbeteckning:  Stäket 1:21 

Diarienummer  BYGG 2019.126 

 

Omfattning: Komplimenterande verksamhetsbeskrivning till bygglov BYGG 2019.126

  

Ärende:  Bygglovsansökan avser nybyggnation av Industribyggnad somprimärt kommer 
att användas så att; 

• Rum 1 = Förråd 

• Rum 2 = Förråd 

• Rum 3 = Spolhall 

• Rum 4 = Utrymme för mindre renoveringar av maskiner m.m. 
 

Notering:  Vi har tidigare haft kontakt med Tomislav Dragoja 
 

 

Kontaktuppgifter 
 

Byggherre:  Björn Lövenklint 
Dalkullan Ulrikas väg 1 
19630 Kungsängen 

  bjorn@tingvallamark.se 
  070-358 00 69 

 

ByggingenjörsByrån 

  Robin Lejerdal 
  Smedjegatan 7 
  722 13 Västerås 
  070- 735 33 03 
  021- 12 29 90 
  robin.lejerdal@byggingenjorsbyran.se 
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SKALA A3 NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-01.1-0021:500

2019-09-24 Fredrik Karlsson

1806 F.K

STÄKET 1:21

BYGGLOVSHANDLING

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Markplaneringsritning

Robin Lejerdal

Upplands-Bro Kommun

STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN
VÄSTERÅS Smedjegatan 7, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
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Markplaneringsritning
1:500

Placering av befintlig vattenbrunn

Oljeavskiljare
Sluten tank

Avlopp från Rum3/Spolhall

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR
UNDERLAG VID
BYGGLOVSANSÖKAN, EJ
AVSEDD SOM BYGGHANDLING.

MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

FÖRKLARINGAR

SITUATIONSPLANEN ÄR SKAPAD UTIFRÅN
EN ENKEL NYBYGGNADSKARTA, DATERAD
2018-02-07 SOM UNDERLAG.

 BEFINTLIG BYGGNAD

 BYGGNADSDEL SOM BYGGLOVET
 AVSER
 
 HÅRDGJORD YTA

 INFART

 AVLOPPSLEDNING OLJEAVSKILJARE

 SLUTEN TANK
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

STÄKET 1:21 Upplands-Bro Kommun

STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

BYGGLOVSHANDLING

1806 Robin Lejerdal Fredrik Karlsson A-40.1-001
1:100

Fredrik Karlsson

2019-09-24

EntréplanMETER
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VÄSTERÅS Smedjegatan 7, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
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SKALA A3 NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40.2-0011:100

2019-06-17 Fredrik Karlsson

1806 F.K

STÄKET 1:21

BYGGLOVSHANDLING

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

Sektion A-A

Robin Lejerdal

Upplands-Bro Kommun

METER
0 1 2 3 4 5

VÄSTERÅS Smedjegatan 7, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

Skala 1:100

3 
00

0 3 
80

0

1 
00

0

27°

FG: +24,60m

Sektion A-A
1:100

FÖR MÅTTANPASSAD INREDNING KRÄVS
EXAKTA MÅTT, GÖR KONTROLL PÅ PLATS.

FÖRKLARINGAR



GSPublisherVersion 600.4.55.80

BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

STÄKET 1:21 Upplands-Bro Kommun

STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

BYGGLOVSHANDLING

1806 Robin Lejerdal Fredrik Karlsson A-40.3-001
1:100

Fredrik Karlsson

2019-06-17

Fasad mot Syd, Fasad mot ÖstMETER
0 1 2 3 4 5

VÄSTERÅS Smedjegatan 7, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
Fasad mot Öst
1:100

Fasad mot Syd
1:100

FASADMATERIAL: Stående träpanel
FÄRG:   Gul

TAKTÄCKNING: Bandtäckt plåt
FÄRG:   Orange

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.
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BETNUMMERHANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR

SKALA

ANSVARIG

DATUM

STÄKET 1:21 Upplands-Bro Kommun

STOCKHOLM Sandhamnsgatan 62, 115 60 Sthlm, Tfn: 08-410 906 60

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

BYGGLOVSHANDLING

1806 Robin Lejerdal Fredrik Karlsson A-40.3-002
1:100

Fredrik Karlsson

2019-06-17

Fasad mot Norr, Fasad mot VästMETER
0 1 2 3 4 5

VÄSTERÅS Smedjegatan 7, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90

Fasad mot Norr
1:100

Fasad mot Väst
1:100

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.

FASADMATERIAL: Stående träpanel
FÄRG:   Gul

TAKTÄCKNING: Bandtäckt plåt
FÄRG:   Orange



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-09-16 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad 
av poolhus på fastigheten Berga 3:2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad 

av poolhus med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen.  

2. Kontrollansvarig är Alf Johansson 

3. Villkor: 

a) För att åtgärden ska få startbesked och slutbesked i efterhand 

krävs ett tekniskt samråd. Byggherren kommer att bli kallad till 

detta. Detta enligt de krav som följer av 10 kap. Plan- och 

bygglagen (PBL) för att byggherren ska redovisa att byggnaden 

uppfyller de tekniska egenskapskraven i PBL. 

b) Det är en förutsättning för bygglovet att strandskyddsdispensen 

för byggnaden beviljas och vinner laga kraft 

4. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Bygglov:      8 928 kr 

Startbesked   12 273 kr 

Kommunicering     2790 kr 

Kungörelse:        273 kr 

Summa:                        24 264 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

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

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan den 23 augusti 2019 om bygglov i 

efterhand för nybyggnad av poolhus. Poolhuset har en byggnadsarea och 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-16 BMN 19/0001 

 
 

 

bruttoarea på 132 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i kommunens Norra 

del. Fastigheten är också utanför detaljplan. 

Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9 

kap 31 a §, PBL. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar 

bygglov i efterhand för nybyggnad av poolhus med stöd av 9 kap. 31 a § plan- 

och bygglagen (PBL). 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att tekniskt samråd ska hållas i 

efterhand där byggherren ska redovisa att byggnaden uppfyller 

egenskapskraven i PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 23 augusti 2019 

 Situationsplan som inkom 23 augusti 2019 

 Fasadritningar som inkom 23 augusti 2019 

 Plan- och sektionsritningar som inkom 5 september 2019 

 Yttrande från granne Berga 3:3 som inkom 7 oktober 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 16 september 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan den 23 augusti 2019 om bygglov i 

efterhand för nybyggnad av poolhus. Poolhuset har en byggnadsarea och 

bruttoarea på 132 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i kommunens Norra 

del. Fastigheten är också utanför detaljplan. 

Bakgrund 

I ett tidigare tillsynsärende bygg 2016.585 har sökande förelagts från Bygg- 

och miljönämnden att söka bygglov för denna åtgärd. Miljöavdelningen har 

meddelat att det krävs strandskyddsdispens för denna byggnad. I 

ÖP(översiktsplanen) 2010 och FÖP(fördjupad översiktsplan) 2016 finns det 

inga direkta hinder att befintliga bostäder kompletteras med 

komplementbyggnader som poolhus i detta fall.  

Ärendet har diskuterats med kommunens översiktplanerare Ulrika Gyllenberg 

när det gäller kulturmiljö. Tillsammans med kommunens bygglovshandläggare 

har man gjort bedömningen att byggnaden i dess utformningen är anpassad till 

kulturmiljön. 

Yttranden och remisser  

Ärendet har skickats ut på remiss till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §.PBL. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att ärendet ska skickas ut på 

grannhörande på grund av komplementbyggnadens storlek och placering i 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-09-16 BMN 19/0001 

 
 

 

landskapet. Fastighetsägare av Berga 3:3 har kommit in med ett yttrande med 

synpunkter när det gäller paragrafen som är förslag till beslut. 

Skäl till beslut 

Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9 

kap 31 a §, PBL. Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar 

bygglov i efterhand för nybyggnad av poolhus med stöd av 9 kap. 31 a § plan- 

och bygglagen (PBL). 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att tekniskt samråd ska hållas i 

efterhand där byggherren ska redovisa att byggnaden uppfyller 

egenskapskraven i PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 23 augusti 2019 

2. Situationsplan som inkom 23 augusti 2019 

3. Fasadritningar som inkom 23 augusti 2019 

4. Plan- och sektionsritningar som inkom 5 september 2019 

5. Yttrande från granne Berga 3:3 som inkom 7 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Meddelande om kungörelse till: 

Berga 3:1, Ryttarberget 1:1, Solberget 1:1, Berga 3:3 
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Llppla11ds:Sro Ansökan om bygglov 

KOMMUNEN SOM GER PLATS 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

196 81 Kungsängen 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

• = Obligatorisk u 
------�---

�F>PLANl)S-BRq .. K?iv)MUN
Bygg- och m1l1om1mnd 

08-581 690 00

Fastighet I Fastighetsbeteckning• 

_ 
Berga 3:2 

I Fastighetens adress• 

_
Sältlösavägen 7 

Ansökan avser* 

□ Bygglov 

I 
Postnummer• 
19792 

I
Postort• 
BRO 

D Villkorsbesked 

Onr 

2019 -08- 2 3

D Bygglov där förhandsbesked lämnats. datum ........... ......... . 

D Marklov 

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

D Rivningslov 

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

Tidplan 

I 
Datum för planerad byggstart• 

Utfört 

Åtgärd-ler* 
□ Nybyggnad □ Tillbyggnad □ Ombyggnad 

D Inredande av ytterligare bostad/lokal 

□Ändrad användning Från: 

D Ändring av bygglov, diarienummer . 

I 
Planerad byggtid, månader• 

□Rivning D Utvändig ändring □Ändring av marknivån 

Till: 

Annat, se anvisningar (förtydligas under es rivning av pro1e e 

Byggnad/anläggning* 

D Enbostadshus 

D Rad-, par-, kedjehus 

D Tvåbostadshus 

D Flerbostadshus, antal lgh. 

D Studentbostadshus 

D Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

OMur 

□ Plank

D Fritidshus med en eller två bostäder 

D Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

D Industri- eller lagerbyggnad 

□ Brygga 
Komplementbyggnad, poolhus [j Annan byggnad eller anläggning, ange typ 

Areauppgifter m.m. 
Byggnadsarea, m 
132 kvm I 

Bostadsarea, m 
I 

Bruttoarea, m 
132 kvm 

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 
□Tegel D Betong 

Takbeläggning 
□ Lertegel D Betong 
Fönster 
D Isolerglas � Treglas 

Vatten och avlopp 

Anslutning 
till 
Vatten 

Avlopp 

Dagvatten 

□ Plåt 

□ Plåt 

D En-/tvåglas 

Kommunalt 

□ 
□ 
□ 

QgTrä 

□ Papp □Skiffer 
Fönsterbågar 
□Trä □Plast 

□ Glas 

□ Koppar 

D Lättmetall 

Gemensamhets-
anläggning 

□ 
□ 
□ 

Annat: Kulör 

VIT .... ..... ... . 

_S\/ART 

Enskild 
anläggning 

u 
[] 
KJ 

Sid 1 (6) 

















 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-09-12 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av återvinningscontainrar och 
nybyggnad av plank på fastigheten Ekhammar 
4:21 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till 2029-11-07 

för uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank med 

stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt startbesked enligt 

10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL.  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Bygglov:      1 823 kr 

Startbesked     2 790 kr 

Kommunicering    5 580 kr  

Kungörelse:        273 kr 

Summa:                        10 466 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

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

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan den 27 maj 2019 om bygglov för 

uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank på fastigheten 

Ekhammar 4:21. Den första föreslagna platsen som skickades in i samband 

med ansökan har ändrats till en ny placering inom samma fastighet. Sökande 

har efteråt kommit in med ett tidsbegränsat bygglov om tio år för samma 

placering av denna anläggning. 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förslaget följer inte detaljplanen att 

åtgärden delvis placeras på prickad mark och delvis på naturmark. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-09-12 BMN 19/0001 

 
 

 

Förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och 

bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd som uppfyller någon eller några, men inte 

alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökande begär det och om åtgärden avses pågå under en begränsad tid. 

Förslaget bedöms uppfylla dessa villkor.   

Åtgärderna är redovisade att pågå under en begränsad tid. Avvecklingsplan är 

redovisad. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat 

bygglov till 2029-11-07 för uppställning av återvinningscontainrar och 

nybyggnad av plank med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt 

startbesked enligt 10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan reviderad som inkom 19 september 2019 

 Situationsplan som inkom 10 september 2019 

 Illustration, behållare som inkom 27 maj 2019 

 Ritning, behållare som inkom 27 maj 2019 

 Illustration/ritning plank som inkom 27 maj 2019 

 Förslag till kontrollplan som inkom 27 maj 2019 

 Yttrande från avfallsavdelningen som inkom 1 juli 2019 

 Yttrande från exploateringsavdelningen som inkom 16 september 

2019 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 10 september 2019. 

 Avvecklingsplan som inkom 22 oktober 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 12 september 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan den 27 maj 2019 om bygglov för 

uppställning av återvinningscontainrar och nybyggnad av plank på fastigheten 

Ekhammar 4:21. Den första föreslagna platsen som skickades in i samband 

med ansökan har ändrats till en ny placering inom samma fastighet. Sökande 

har efteråt kommit in med ett tidsbegränsat bygglov om tio år för samma 

placering av denna anläggning. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 0611 som vann laga kraft 7 maj 2009. 

Genomförande tiden för detaljplanen har upphört 7 maj 2019. Förslaget följer 

inte detaljplanen att åtgärden delvis placeras på prickad mark och delvis på 

naturmark. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-09-12 BMN 19/0001 

 
 

 

Bakgrund 

Enligt avfallsenheten finns det ett behov att flytta ÅVS (återvinningsstation) 

från befintlig plats på Rönnbärsvägen till någon annan närliggande och 

passande plats. Stationen är nuförtiden placerad vid vändplan på 

Rönnbärsvägen vilket är ganska nära till bostäder och några klagomål har 

inkommit till kommunen från boende gällande buller och nedskräpning vid 

stationen. 

Ett närliggande nybyggt område Norrboda saknar plats för en ny ÅVS och 

avfallsenheten har inte lyckats hitta någon passande plats för stationen inom 

området. Det finns även begränsad möjlighet att hitta platser för ÅVS i 

närheten till Tibble BRF. 

Avfallsenheten framför att den förslagen platsen vid parkeringen och ID-

anläggningen skulle fungera bra både för boende i Tibble BRF och boende i 

Norrboda. Stationen kommer inte att ta i anspråk någon parkeringsplats utan 

kommer stationens containrar att placeras på hårdytan strax utanför 

parkeringens gräns. Avfallsenheten har kommit överens med FTI AB (som 

ansvarar för drift av ÅVS) att den föreslagen för bygglov platsen skulle passa 

bra både för avlämnare av förpackningar och lastbilar som tömmer containrar.    

Yttranden och remisser  

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

har meddelat tidigare att anläggningen inte påverkar deras intressen och de har 

inget emot att bygglov beviljas. Internt har kommunens exploateringsavdelning 

yttrat sig och framfört att det finns planer på ny detaljplan inom området och 

därför är ett tidsbegränsat bygglov mer lämplig. 

Skäl till beslut 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Förslaget följer inte detaljplanen att 

åtgärden delvis placeras på prickad mark och delvis på naturmark. 

Förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov följer av Plan- och 

bygglagen 9 kap. 33 §. För en åtgärd som uppfyller någon eller några, men inte 

alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökande begär det och om åtgärden avses pågå under en begränsad tid. 

Förslaget bedöms uppfylla dessa villkor.   

Åtgärderna är redovisade att pågå under en begränsad tid. Avvecklingsplan är 

redovisad. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar tidsbegränsat 

bygglov till 2029-11-07 för uppställning av återvinningscontainrar och 

nybyggnad av plank med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL) samt 

startbesked enligt 10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 
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2019-09-12 BMN 19/0001 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan reviderad som inkom 19 september 2019 

2. Situationsplan som inkom 10 september 2019 

3. Illustration, behållare som inkom 27 maj 2019 

4. Ritning, behållare som inkom 27 maj 2019 

5. Illustration/ritning plank som inkom 27 maj 2019 

6. Förslag till kontrollplan som inkom 27 maj 2019 

7. Yttrande från avfallsavdelningen som inkom 1 juli 2019 

8. Yttrande från exploateringsavdelningen som inkom 2019-09-16 

9. Yttrande från Trafikverket som inkom 10 september 2019 

10. Avvecklingsplan som inkom 22 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Meddelande om kungörelse till: Ekhammar 4:199, Ekhammar 4:200, 

Ekhammar 4:205, Ekhammar 4:206, Ekhammar 4:268, Ekhammar 

4:270, Ekhammar 4:429, Kungsängens Kyrkby 1:37, Kungsängens-

Tibble 1:3, Kungsängens-Tibble 1:331, Kungsänges-Tibble 1:477 
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Återvinningsstation

DATUM

SKALAFORMAT

RITAD AV

ÅVS-ID

2019-08-28 Victor Boström

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen

196 32 Kungsängen

17250 A4 1:500
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TECKENFÖRKLARING

= Tidningar

= Kartong

= Plast

= Metall

= Färgat glas

= Ofärgat glas

= FTI:s informationsskylt

= FTI:s plank



 BEHÅLLARE 

 

 

 
E-post och telefon: 
bygglov@ftiab.se 
08-566 144 09 
 
www.ftiab.se 

Postadress: 
Bygglov 
FTI AB 
Box 1176 
171 23 Solna 

Fakturaadress: 
FTI AB 
556665-4090 
FE 5200 
838 77 Frösön 

 

”BF6” 

 

Kulör: RAL 6005 

Höjd: 1714 mm 

Bredd: 1740 mm 

Djup: 3281 mm 

Behållare som kan tömmas av både front- och baklastande fordon. 

 

  



 BEHÅLLARE 

 

 

 
E-post och telefon: 
bygglov@ftiab.se 
08-566 144 09 
 
www.ftiab.se 

Postadress: 
Bygglov 
FTI AB 
Box 1176 
171 23 Solna 

Fakturaadress: 
FTI AB 
556665-4090 
FE 5200 
838 77 Frösön 

 

“City” 

Kulör: RAL 6005 

 

  

Färgat glas Ofärgat glas 



 PLANK 

 

 

 
E-post och telefon: 
bygglov@ftiab.se 
08-566 144 09 
 
www.ftiab.se 

Postadress: 
Bygglov 
FTI AB 
Box 1176 
171 23 Solna 

Fakturaadress: 
FTI AB 
556665-4090 
FE 5200 
838 77 Frösön 

 

Faluröd kulör NCS S 5040-Y80R 

 

 

 

 

  



 KONTROLLPLAN 

 

 

 
E-post och telefon: 
bygglov@ftiab.se 
08-566 144 09 
 
www.ftiab.se 

Postadress: 
Bygglov 
FTI AB 
Box 1176 
171 23 Solna 

Fakturaadress: 
FTI AB 
556665-4090 
FE 5200 
838 77 Frösön 

 

Enligt plan- och bygglagen 

 

Sökande ÅVS-ID Fastighet Adress 

FTI AB    

 

Kontrollen avser Placering Utförande Tillgänglighet 

Kontrollant FTI AB FTI AB FTI AB 

Kontrollmetod Visuellt Visuellt Visuellt 

Kontrollerad mot Givet bygglov Givet bygglov Givet bygglov 

Kontrolldatum    

Anmärkning    

Åtgärd    

 

Underskrift  ……………………………... 

Namnförtydligande ……………………………... 

Ort och datum …………………….............. 



Från: Marina Danhill
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Remissvar på bygglov för FTI station ,Ekhammar 4:21, Bygg 2019.148
Datum: den 1 juli 2019 10:24:36

Hej Tomislav,
 
Jag kontaktade i fredags FTI:s regionchef om den nya platsen på andra sidan av parkeringen och
hon vill först åka dit och kolla platsen innan de skickar ritningar för den. Hon ska troligen kolla
platsen på onsdag och återkommer.
 
Här kommer förslag till remissvar på bygglov för ÅVS. Du är fri med redigering och kan plocka
upp vad det behövs för svaret om jag har skrivit för mycket.
 
Det finns ett behov att flytta ÅVS (återvinningsstation) från befintlig plats på Rönnbärsvägen till
någon annan närliggande och passande plats. Stationen är nuförtiden placerad vid vändplan på
Rönnbärsvägen vilket är ganska nära till bostaden och några klagomål har inkommit till
kommunen från boende gällande buller och nedskräpning vid stationen.
Ett närliggande nybyggt område Norrboda saknar plats för en ny ÅVS och Avfallsenheten har inte
lyckats hitta någon passande plats för stationen inom området. Det finns även begränsad
möjlighet att hitta platser för ÅVS i närheten till Tibble BRF.
Den förslagen platsen vid parkeringen och ID-anläggningen skulle fungera bra både för boende i
Tibble BRF och boende i Norrboda. Stationen kommer inte att ta i anspråk någon parkeringsplats
utan kommer stationens containrar att placeras på hårdytan strax utanför parkeringens gräns.
Avfallsenheten har kommit överens med FTI AB (som ansvarar för drift av ÅVS) att den
föreslagen för bygglov platsen skulle passa bra både för avlämnare av förpackningar och lastbilar
som tömmer containrar.   
 
 
Med vänlig hälsning
 
Marina Danhill
Avfallsingenjör
 
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 696 26
marina.danhill@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 28 juni 2019 13:42
Till: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>
Ämne: VB: FTI station ,Ekhammar 4:21, Bygg 2019.148
 
 
 



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!
 

Från: Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 juni 2019 16:44
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>; Olof Forsberg
<Olof.Forsberg@upplands-bro.se>
Ämne: SV: FTI station ,Ekhammar 4:21, Bygg 2019.148
 

Hej Olof och Tomislav,

Tack!

 

- Jag bedömer att det här ärendet bör behandlas i nämnden. 

- Vi bör särskilt bedöma och motivera placeringen utifrån det visuella intrycket. Ur det
perspektivet skulle en bättre placering kunna vara i parkeringens andra ände, med om
nödvändigt en mindre utbyggnad av parkeringen på nu föreslagen plats som kompensation.

- Ur tillgänglighetsperspektiv är parkeringens andra ände likvärdigt, m h t att
biltillgängligheten är det som i praktiken räknas.

- Ansvariga för IP (kultur- och fritid antar jag) behöver få ärendet på remiss, m h t att
funktionen för evenemang på IP behöver säkerställas. Det  kan vara särskilt nödvändigt m
h t att en återvinningsstation innebär en avvikelse från detaljplanen.

- I sak inte bråttom, m h t att befintlig placering kan tjäna en tid till oavsett att den gärna
bör flyttas. Kanske det inte heller är bråttom formellt, om ansökan faktiskt inte är
komplett? Jag anser alltså att utredning av alternativ placering saknas, liksom synpunkter
från ansvariga för IP. 

 

Vänliga hälsningar

Börje

 



Från: Tomislav Dragoja
Skickat: den 27 juni 2019 15:46
Till: Börje Wredén
Ämne: FTI station ,Ekhammar 4:21, Bygg 2019.148
 
Hej,
 
Skickar handlingar ur detta ärende.
 
 
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!
 



Från: Emma Åhlstedt
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tomislav Dragoja
Ärende: Svar på grannehörande BYGG.2019.148
Datum: den 16 september 2019 13:44:31

Svar på grannehörande, BYGG.2019.148
 
Mark- och exploatering ställer frågan om ett tidsbegränsat bygglov kan var mer lämpligt, med
anledning av att det inom kort kan komma upp planer på omdisponering av ytorna kring IP, ny
detaljplan mm.
 
Kan ett vanligt bygglov bli en fråga som då måste lösas ut inom ramen för ny planering.
 
Annars ser vi positivt på ett tillskott av ytterligare en återvinningsstation.
 

Med vänlig hälsning
 
Charlotte Ahlstrand
 
Mark- och exploateringschef
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
08-581 696 78
 
Faktura: fakturor@upplands-bro.se
Märkning: 6101
 
charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
via
 
Med vänliga hälsningar,
 
Emma Åhlstedt
Administrativ handläggare
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
08-581 691 51
 
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1
www.upplands-bro.se
08-581 690 00
 



Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Yttrande
Datum: den 10 juni 2019 14:55:52
Bilagor: A19060700170020.PDF

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!

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: helen.asman@trafikverket.se <helen.asman@trafikverket.se>
Skickat: den 10 juni 2019 14:51
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: Yttrande

Hej

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2019/68177,  Bygglov för uppställning av återvinningscontainer
och nybyggnad av plank, på Ekhammar 4:21, Upplands-Bro kommun.

Trafikverkets anläggningar eller intressen är inte berörda och vi har därmed inget att erinra mot att bygglov ges.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Åsman Helen, PLsts
helen.asman@trafikverket.se

Trafikverket  
http://www.trafikverket.se  
telefon: 0771-921 921  
trafikverket@trafikverket.se



AVVECKLINGSPLAN 

E-post och telefon:
bygglov@ftiab.se
08-566 144 09

www.ftiab.se 

Postadress: 
Bygglov 
FTI AB 
Box 1176 
171 23 Solna 

Fakturaadress: 
FTI AB 
556665-4090 
FE 5200 
838 77 Frösön 

Enligt plan- och bygglagen 

Sökande ÅVS-ID Fastighet Adress 

FTI AB 

Återvinningsstationen kommer att tas bort/flyttas och markytan återställas när ersättningsplats och bygglov 

för densamma erhålls, dock senast när det tidsbegränsade bygglovet upphör att gälla.  

Kontrollen avser Avfall bortplockat Behållare bortflyttade Ev. inhägnad borttagen 

Kontrollant FTI AB FTI AB FTI AB 

Kontrollmetod Visuellt Visuellt Visuellt 

Kontrolldatum 

Anmärkning 

Åtgärd 

Underskrift  ……………………………... 

Namnförtydligande ……………………………... 

Ort och datum …………………….............. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-10-22 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell- 
och konferensanläggning samt tillbyggnad av 
befintlig konferensanläggning på fastigheten 
Granskog 2:7 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad och 

tillbyggnad av hotell- och konferensanläggning på fastigheten 

Granskog 2:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Dennis Zalamans med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

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

tas därför ut. 

Bygglov:   40 176 kronor 

Startbesked:  55 242 kronor 

Kommunicering:  1 860 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  97 552 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken byggnader 

avsedda för hotellverksamhet samt tillbyggnad av befintlig 

konferensanläggning på fastigheten Granskog 2:7. Ansökan inkom till Bygg- 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2019-10-22 BMN 19/0001 

 
 

 

och miljönämnden den 19 juni 2019 tillsammans med en ansökan om 

strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. Ansökan om 

strandskyddsdispens handläggs i ett separat ärende hos Bygg- och 

miljönämnden. 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden är förenlig 

med riktlinjerna för ny bebyggelse i kommunens fördjupade översiktsplan för 

landsbygden, FÖP 2016. Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon 

ny användning av markområdet, utan snarare en expansion av den befintliga 

verksamheten. Byggnadernas placering, invid befintliga tennisbanor och 

konferensbyggnad, innebär att verksamhetens fysiska expansion blir relativt 

begränsad. Den mark där byggnaderna placeras bedöms som redan 

anspråkstagen av verksamheten. Bygglovsavdelningen bedömer därmed att 

förslaget uppfyller kraven om att markområden ska användas för de syften som 

de ur allmän synpunkt är bästa lämpade för, enligt 2 kap. 2 och 4 § PBL. 

Placeringen och utformningen av åtgärden bedöms även vara väl anpassat till 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL 

samt uppfylla kravet på god färg-, form- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 

PBL. Byggnaderna anpassas till höjdskillnader på tomten, genom 

suterrängvåning, och har tydligt horisontell utformning, vilket i kombination 

med den dova färgsättningen medför att byggnaderna inte bedöms som 

dominerande i landskapsbilden. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden uppfyller 

förutsättningarna för bygglov och föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden 

beslutar att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-06-19 

 Situationsplan som inkom 2019-06-19 

 Markplaneringsritning som inkom 2019-06-19 

 Illustrationsplan som inkom 2019-06-19 

 Översiktssektion som inkom 2019-06-19 

 Fasadritningar paviljong 1 & 2 som inkom 2019-06-19 

 Planritningar paviljong 1 som inkom 2019-06-19 

 Planritningar paviljong 2 som inkom 2019-06-19 

 Sektionsritning paviljong 1 som inkom 2019-06-19 

 Sektionsritning paviljong 2 som inkom 2019-06-19 

 Material- & kulörbeskrivning paviljong 1 & 2 som inkom 2019-06-19 

 Fasad- och sektionsritning klubbhuset som inkom 2019-06-19 

 Planritningar klubbhuset som inkom 2019-06-19 

 Kulör- & materialbeskrivning klubbhuset som inkom 2019-06-19 

 Ytsammanställning som inkom 2019-06-19 

 Reviderat tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-10-18 

 Skrivelse gällande vatten och avlopp som inkom 2019-10-22 
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 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken byggnader, 

benämnda paviljong 1 och 2, avsedda för hotellverksamhet samt tillbyggnad av 

befintlig konferensanläggning, kallad klubbhuset, på fastigheten Granskog 2:7. 

Ansökan inkom till Bygg- och miljönämnden den 19 juni 2019 tillsammans 

med en ansökan om strandskyddsdispens för den aktuella åtgärden. Ansökan 

om strandskyddsdispens handläggs i ett separat ärende hos Bygg- och 

miljönämnden. 

Den befintliga hotell- och konferensverksamheten har idag en kapacitet för att 

ta emot maximalt 40 personer. Den föreslagna ny- och tillbyggnaden innebär 

en utökning med 26 nya hotellrum i anslutning till det befintliga 

konferenshuset. 

De två nya hotellbyggnaderna utförs i två plan och bruttoarean för 

byggnaderna är 982 respektive 795,7 m
2
. Tillbyggnaden av den befintliga 

konferensbyggnaden innebär en utökning av bruttoarean med 39,6 m
2
. 

Byggnaderna utformas med suterrängvåning för att anpassas till 

höjdskillnaderna på tomten. 

 

Urklipp från bygglovshandling, Volymstudie. 

Fasaderna till de två nya hotellbyggnaderna utformas med stående träribbor 

målat i en grafitgrå kulör på bottenplanet och stående träpanel i likvärdig kulör 

på det övre planet. Takmaterial för byggnaderna är grafitgrå plåt. Byggnaderna 

har en nockhöjd på 7,7 respektive 7,1 meter.  
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Åtgärden innefattar även rivning av befintliga komplementbyggnader på 

platsen. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen på en holme utanför detaljplanerat område och berörs inte 

av några områdesbestämmelser. Markområdet där de nya byggnaderna 

lokaliseras är anspråkstaget av befintlig konferensanläggning. I kommunens 

fördjupade översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, är området utpekat som 

prioriterat för rekreation, natur- och kulturmiljö. Fastigheten ingår även i 

förslag till så kallat LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, 

enligt FÖP 2016. I beskrivningen av förslaget till LIS-område omnämns 

konferensanläggningen samt att den bebyggelsefria stranden på holmen kan 

tillgängliggöras för rekreation, frilufts- och båtliv. 

Förslaget till åtgärd lokaliseras inom en sammanhållen bebyggelse som utgörs 

av byggnader tillhörande samma verksamhet som det aktuella ärendet gäller. 

Närmsta övrig bebyggelse utgörs av sju stycken enbostadshus cirka 800 meter 

från konferensanläggningen. 

Området där åtgärden lokaliseras berörs av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet längs Mälarens stränder, enligt 4 kap. Miljöbalken (MB). 

Åtgärden är belägen inom strandskyddat område och får därför inte påbörjas 

innan beslut om beviljad dispens från strandskyddet har fattats. Detta ärende 

gäller endast beslut om bygglov och innefattar inte någon prövning av 

förutsättningarna för dispens från strandskyddet. Bestämmelser gällande 

strandskydd respektive bygglov regleras i olika lagstiftningar och ska prövas 

separat. Om en prövning av bygglov avser sådan användning som kräver 

prövning enligt annan lagstiftning ska arbetet samordnas om det kan ske på 

lämpligt vis, enligt 2 kap. 11 § PBL. På grund av stora skillnader i 

handläggningstider mellan strandskyddsärenden och bygglovsärenden samt 

skärpta krav på handläggningstider för prövning av bygglov har det inte 

bedömts som möjligt att samordna bygglovs- och strandskyddsärendet i detta 

fall. Sökande har informerats om dessa förutsättningar under handläggningen 

av bygglovsärendet. 

Tillgänglighet 

Ett reviderat utlåtande från certifierad sakkunnig av tillgänglighet, TIL 2, 

inkom i ärendet den 18 oktober 2019. Den sammanfattande bedömningen i 

tillgänglighetsutlåtandet är att projektet har förutsättningar för att vid 

färdigställande uppfylla gällande krav och rekommendationer avseende 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt orienterings- och 

rörelseförmåga. Den sakkunniga har lämnat några kommentarer i utlåtandet 

gällande avvikelser men anser att dessa kan rättas till i kommande 

projekteringsskede. Enligt utlåtandet bör bygglov kunna beviljas med hänsyn 

till kraven på tillgänglighet. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (7)  
2019-10-22 BMN 19/0001 

 
 

 

Brandskydd 

Ärendet har granskats tillsammans med representanter från Attunda brandkår 

vid möte den 7 oktober 2019. Åtgärden bedöms har förutsättningar att uppfylla 

aktuella krav på byggnaders brandskydd. 

Byggnadernas brandskydd prövas inför beslut om startbesked. 

Vatten och avlopp 

Verksamheten har befintliga anläggningar för dricksvattenförsörjning och 

avlopp. Befintlig avloppsanläggning har, enligt tillstånd från Bygg- och 

miljönämnden, kapacitet för 230 personer. Den föreslagna åtgärden bedöms 

inte innebära att kapaciteten för avloppsanläggningen kommer att överskridas. 

Dricksvatten till verksamheten försörjs genom en ytvattentäkt från Mälaren och 

två stycken befintliga reningsverk på fastigheten. Befintliga anläggningar 

bedöms vara tillräckliga för att tillgodose det ökade behovet av tillgång på 

dricksvatten som förslaget innebär. 

Parkering 

Parkeringsplatser föreslås anordnas invid Hackholmssundsvägen några hundra 

meter väster om hotell- och konferensanläggningen. En separat ansökan om 

bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser har lämnats in från sökande. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och ärendet har därför 

skickats ut för grannhörande till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med på sändlistan längst ned i 

denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda sakägare i ärendet. 

Grannhörandet skickades ut den 10 september 2019 och svarstiden löpte fram 

till och med den 8 oktober 2019. Inga yttranden inkom under svarstiden för 

grannhörandet. 

Utformning och skäl till beslut 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden är förenlig 

med riktlinjerna för ny bebyggelse i kommunens fördjupade översiktsplan för 

landsbygden, FÖP 2016. I FÖP 2016 pekas området ut som prioriterat för 

rekreation, natur- och kulturmiljö. Bygglovsavdelningen bedömer att 

föreslagna byggnader placeras så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden 

i området inte påverkas negativt. 

Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon ny användning av 

markområdet, utan snarare en expansion av den befintliga verksamheten. 

Byggnadernas placering, invid befintliga tennisbanor och konferensbyggnad, 

innebär att verksamhetens fysiska expansion blir relativt begränsad. Den mark 

där byggnaderna placeras bedöms som redan anspråkstagen av verksamheten. 

Bygglovsavdelningen bedömer därmed att förslaget uppfyller kraven om att 

markområden ska användas för de syften som de ur allmän synpunkt är bästa 

lämpade för, enligt 2 kap. 2 och 4 § PBL. 
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Åtgärden bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset för det 

rörliga friluftslivet längs Mälarens stränder enligt 4 kap. MB. 

Placeringen och utformningen av åtgärden bedöms även vara väl anpassat till 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL 

samt uppfylla kravet på god färg-, form- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § 

PBL. Byggnaderna anpassas till höjdskillnader på tomten, genom 

suterrängvåning, och har tydligt horisontell utformning, vilket i kombination 

med den dova färgsättningen medför att byggnaderna inte bedöms som 

dominerande i landskapsbilden. Placeringen av byggnaderna bidrar även till att 

rama in gårdsytan med tennisplaner framför den befintliga 

konferensbyggnaden, benämnd som klubbhuset, i ansökan. 

Bygglovsavdelningen bedömer att byggnaderna lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 

vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering, enligt 2 kap. 5 § PBL. 

Befintliga anläggningar bedöms ha kapacitet för att klara av ökad belastning i 

och med ett större antal gäster till verksamheten. Det finns även planer för att 

anläggningen ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven på tomtens utformning enligt 8 kap. 9 § 

PBL. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden uppfyller 

förutsättningarna för bygglov och föreslår därmed att Bygg- och miljönämnden 

beslutar att bevilja bygglov för åtgärden med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna åtgärden tillhör en sådan hotell- och konferensanläggning som i 

första hand inte har barn som målgrupp. Området där åtgärden är belägen är 

utpekat som prioriterat för rekreation, natur- och kulturmiljö i FÖP 2016 och 

berörs av riksintresse för det rörliga friluftslivet längs Mälarens stränder. 

Tillgången på rekreationsområden och att värna om dessa är viktigt ur ett 

barnperspektiv. Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden placeras på ett sätt 

som är positivt med hänsyn till detta eftersom den befintliga verksamhetens 

fysiska utbredning blir relativt begränsad. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg 

 Bygglovschef 
  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 7 (7)  
2019-10-22 BMN 19/0001 

 
 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-06-19 

2. Situationsplan som inkom 2019-06-19 

3. Markplaneringsritning som inkom 2019-06-19 

4. Illustrationsplan som inkom 2019-06-19 

5. Översiktssektion som inkom 2019-06-19 

6. Fasadritningar paviljong 1 & 2 som inkom 2019-06-19 

7. Planritningar paviljong 1 som inkom 2019-06-19 

8. Planritningar paviljong 2 som inkom 2019-06-19 

9. Sektionsritning paviljong 1 som inkom 2019-06-19 

10. Sektionsritning paviljong 2 som inkom 2019-06-19 

11. Material- & kulörbeskrivning paviljong 1 & 2 som inkom 2019-06-19 

12. Fasad- och sektionsritning klubbhuset som inkom 2019-06-19 

13. Planritningar klubbhuset som inkom 2019-06-19 

14. Kulör- & materialbeskrivning klubbhuset som inkom 2019-06-19 

15. Ytsammanställning som inkom 2019-06-19 

16. Reviderat tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-10-18 

17. Skrivelse gällande vatten och avlopp som inkom 2019-10-22 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Granskog 2:6 – meddelande om kungörelse 

 Granskog 2:8 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:4 – meddelande om kungörelse 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-10-14 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
parkering på fastigheten Granskog 2:7 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av parkering 

på fastigheten Granskog 2:7 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och 

bygglagen (PBL). 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Dennis Zalamans med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

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

tas därför ut. Avgift för startbesked debiteras separat. 

Bygglov:  3 360 kronor 

Kommunicering:  1 860 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  5 494 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering på 

fastigheten Granskog 2:7. Syftet med åtgärden är att möta behovet av fler 

parkeringsplatser i och med en planerad expandering av konferens- och 

hotellverksamhet på samma fastighet. Åtgärden innehåller sammanlagt 

parkeringsplatser för 84 personbilar och två bussar. Parkeringen består av 

grusad yta, viss stenläggning, planteringar och belysning. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2019-10-14 BMN 19/0001 

 
 

 

Parkeringen placeras invid skogsbrynet till den öppna åkermarken på 

fastigheten. Vid den föreslagna parkeringen finns en befintlig grusväg. 

Åtgärden placeras dels på obebyggd naturmark och dels på åkermark. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att åtgärden uppfyller 

utformningskraven enligt 2 och 8 kap. PBL och att förutsättningarna för att 

bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda i ärendet. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därmed besluta om att bevilja bygglov för nybyggnad 

av parkering enligt ansökningshandlingarna. 

Åtgärden är belägen inom strandskyddat område och kräver således ett beslut 

om strandskyddsdispens innan den får utföras. Detta ärende gäller endast beslut 

om bygglov och innefattar inte någon prövning av förutsättningarna för dispens 

från strandskyddet. Bestämmelser gällande strandskydd respektive bygglov 

regleras i olika lagstiftningar och ska prövas separat. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-06-19 

 Situationsplan som inkom 2019-06-19 

 Markplaneringsritning som inkom 2019-06-19 

 Marksektion som inkom 2019-06-19 

 Skrivelse gällande dagvatten som inkom 2019-09-05 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-14 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering på 

fastigheten Granskog 2:7. Syftet med åtgärden är att möta behovet av fler 

parkeringsplatser i och med en planerad expandering av konferens- och 

hotellverksamhet på samma fastighet. Åtgärden innehåller sammanlagt 

parkeringsplatser för 84 personbilar och två bussar. Parkeringen består av 

grusad yta, viss stenläggning, planteringar och belysning. 

Parkeringen placeras invid skogsbrynet till den öppna åkermarken på 

fastigheten. Vid den föreslagna parkeringen finns en befintlig grusväg. 

Åtgärden placeras dels på obebyggd naturmark och dels på åkermark. 

 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden 

(FÖP 2016) pekas området ut som prioriterat för rekreation, natur- och 

kulturmiljö. Östra Högholmen som är en del av fastigheten Granskog 2:7 

föreslås som ett LIS-område, landskapsutveckling i strandnära läge, i FÖP 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2019-10-14 BMN 19/0001 

 
 

 

2016. I förslaget till LIS-område omnämns konferensanläggningen på holmen 

och så anges att området ska tillgängliggöras för rekreation, frilufts- och båtliv. 

Ärenden om bygglov utanför detaljplanerat område ska bland annat prövas 

gentemot bestämmelserna i 2 och 8 kap. PBL. Detta innebär även att 

bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 

kap. 1 – 8 §§ Miljöbalken (MB) ska tillämpas. 

Enligt 3 kap. 4 § MB är jordbruk av nationellt intresse och brukningsvärd 

jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan 

tillgodoses på lämpligt sätt genom att annan mark tas i anspråk. I förarbetet till 

denna bestämmelse framgår det dock att det bör vara förenligt med skyddet av 

jordbruksmark att den kan användas för komplettering av befintlig bebyggelse 

med ”ytterligare någon enstaka byggnad” (prop. 1985/86:3, s. 159). 

Den föreslagna åtgärden är delvis belägen på jordbruksmark som enligt 

Länsstyrelsen i Stockholms läns åkermarksgradering är av klass 3, vilket 

innebär att normskörden ska motsvara medelförhållandet i länet. Den mark 

som tas i anspråk bedöms således som brukningsvärd jordbruksmark enligt 

betydelsen i 3 kap. 4 § MB. 

Åtgärden är belägen inom strandskyddat område och kräver således ett beslut 

om strandskyddsdispens innan den får utföras. Detta ärende gäller endast beslut 

om bygglov och innefattar inte någon prövning av förutsättningarna för dispens 

från strandskyddet. Bestämmelser gällande strandskydd respektive bygglov 

regleras i olika lagstiftningar och ska prövas separat. 

 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och ärendet har därför 

skickats ut för grannhörande till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Grannhörandet skickades ut den 10 september 2019 och svarstiden löpte fram 

till den 8 oktober 2019. Inga yttranden inkom under svarstiden för 

grannhörandet. 

 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglov ska beviljas för en åtgärd som är belägen utanför detaljplanerat 

område om förutsättningarna enligt 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda. Den 

föreslagna åtgärden berörs inte av några områdesbestämmelser och bedöms 

inte förutsätta planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 

Parkeringen utgör ett komplement till befintlig hotell- och 

konferensverksamhet på fastigheten. Med hänsyn till befintlig markanvändning 

bedömer bygglovsavdelningen att förslaget innebär att marken tas i anspråk för 

det ändamål som området är mest lämpat för, utifrån läge och behov. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2019-10-14 BMN 19/0001 

 
 

 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslagets utformning och placering är väl 

anpassat till landskapsbilden då parkeringen inte bryter av karaktärsbildande 

siktlinjer eller rumsbildningar i landskapet. 

Parkeringen placeras delvis på åkermark som bedöms utgöra sådan 

brukningsvärd jordbruksmark, enligt 3 kap. 4 § MB. Den del av parkeringsytan 

som intar åkermark utgör drygt 1 000 m
2
 och den sammanlagda åkermarken på 

fastigheten Granskog 2:7 är uppskattningsvis cirka 45 hektar. 

Bygglovsavdelningen bedömer att parkeringens begränsade yta i förhållande 

till övrig åkermark på fastigheten ger skäl att bedöma åtgärden som en sådan 

begränsad komplettering av befintlig bebyggelse som är förenlig med 

bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB med stöd av riktlinjerna i prop. 1985/86:3. 

Bygglovsavdelningen bedömer även att parkeringen är placerad på ett sådant 

vis i det nordvästra hörnet av åkermarken att den inte utgör något hinder för ett 

framtida rationellt jordbruk på fastigheten. Bygglovsavdelningen bedömer det 

troligt att en alternativ placering av parkeringen hade medfört en större negativ 

påverkan på landskapsbilden eftersom åtgärden då hade krävt större ingrepp i 

naturen i form av trädfällning. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att åtgärden uppfyller 

utformningskraven enligt 2 och 8 kap. PBL och att förutsättningarna för att 

bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda i ärendet. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därmed besluta om att bevilja bygglov för nybyggnad 

av parkering enligt ansökningshandlingarna. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna parkeringsytan kommer att tillhöra en konferens- och 

hotellverksamhet som i första hand inte riktar sig till barn. Bättre 

parkeringsmöjligheter i området kan dock även förbättra tillgängligheten till 

friluftslivet vid Mälarens strand i området, vilket också anges i ansökan. 

Bygglovsavdelningen bedömer således att förslaget till beslut kan medföra 

positiva effekter ur ett barnperspektiv genom förbättrad tillgänglighet till 

områdets natur- och friluftsvärden. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg 

 Bygglovschef 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-06-19 

2. Situationsplan som inkom 2019-06-19 

3. Markplaneringsritning som inkom 2019-06-19 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2019-10-14 BMN 19/0001 

 
 

 

4. Marksektion som inkom 2019-06-19 

5. Skrivelse gällande dagvatten som inkom 2019-09-05 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Granskog 2:6 – meddelande om kungörelse 

 Granskog 2:8 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:4 – meddelande om kungörelse 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-10-24 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
verkstad och förrådsbyggnad på fastigheten 
Toresta 6:1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verkstad 

och förrådsbyggnad på fastigheten Toresta 6:1 med stöd av 9 kap. 18 

och 31 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Mattias Kjellström med 

behörighet N, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

Bygglov:  22 320 kronor 

Startbesked:  26 040 kronor 

Kommunicering:  1 860 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  50 494 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad och en 

kompletterande förrådsbyggnad på fastigheten Toresta 6:1. Den verksamhet 

som ska bedrivas i byggnaderna är en småskalig produktion av uterumspartier, 

skjutdörrar och fönster samt lås och smide. Verkstadsbyggnaden har en 

byggnadsarea på 456 m
2
 och byggnadsarean för byggnaden som benämns som 

förråd i ansökan är 204 m
2
. Byggnadshöjden är 5,5 respektive 5,3 meter. 

Byggnadernas fasader kommer att putsas med en faluröd kulör. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2019-10-24 BMN 19/0001 

 
 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade om positivt förhandsbesked för den 

aktuella åtgärden den 19 april 2018. Åtgärdens lämplighet på platsen utifrån de 

allmänna bestämmelserna i 2 kap. PBL samt bebyggelseriktlinjerna i 

kommunens översiktsplan, ÖP 2010, och fördjupade översiktsplan för 

landsbygden, FÖP 2016, har därmed prövats i tidigare ärende. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden stämmer överens med Bygg- och 

miljönämndens beslut om förhandsbesked och dess tillhörande villkor samt att 

åtgärden uppfyller utformningskraven enligt 8 kap. PBL. Bygg- och 

miljönämnden föreslås därmed att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 18 och 

31 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2017-10-31 

 Anmälan om Kontrollansvarig som inkom 2018-09-28 

 Fasadritningar som inkom 2018-09-28 

 Sektionsritningar som inkom 2018-09-28 

 Planritning, förråd som inkom 2018-09-28 

 Reviderad planritning, verkstad som inkom 2018-10-11 

 Reviderat geotekniskt utlåtande som inkom 2019-08-08 

 Reviderad situationsplan som inkom 2019-10-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-24 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad och en 

kompletterande förrådsbyggnad på fastigheten Toresta 6:1. Den verksamhet 

som ska bedrivas i byggnaderna är en småskalig produktion av uterumspartier, 

skjutdörrar och fönster samt lås och smide. Verkstadsbyggnaden har en 

byggnadsarea på 456 m
2
 och byggnadsarean för byggnaden som benämns som 

förråd i ansökan är 204 m
2
. Byggnadshöjden är 5,5 respektive 5,3 meter. 

Byggnadernas fasader kommer att putsas med en faluröd kulör. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Området berörs av riksintresse för kulturmiljövården, 

Låssa, samt riksintresse för det rörliga friluftslivet, Mälarens stränder. 

Fastigheten domineras av ett efterbehandlat täktområde. 

Bygg- och miljönämnden beslutade om positivt förhandsbesked för den 

aktuella åtgärden den 19 april 2018. Åtgärdens lämplighet på platsen utifrån de 

allmänna bestämmelserna i 2 kap. PBL samt bebyggelseriktlinjerna i 

kommunens översiktsplan, ÖP 2010, och fördjupade översiktsplan för 

landsbygden, FÖP 2016, har därmed prövats i tidigare ärende. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2019-10-24 BMN 19/0001 

 
 

 

Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked villkorades med att 

byggnaderna skulle utformas på så vis att de passar väl in i landskapsbilden 

samt att inga ingrepp eller uttag i slänter som är del av 

efterbehandlingsprogrammet för täktområdet på fastigheten får utföras. 

Den synliga omgivande bebyggelse består framförallt av ekonomibyggnader 

tillhörande jordbruket och landskapsbilden präglas av öppna odlingsmarker där 

bebyggelsen är placerad i skogsbrynet alternativt bakom trädridån. På 

intilliggande fastighet finns även en golfbana. 

Tillgänglighet 

Kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

och orienteringsförmåga gäller inte för arbetslokaler om kraven är obefogade 

med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för. 

 Bygglovsavdelningen bedömer att den typ av tillverkningsverksamhet som de 

berörda lokalerna är avsedda för är sådan att kraven på tillgänglighet och 

användbarhet inte gäller. 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp anordnas genom enskild anläggning. Tillstånd för enskild 

avloppsanläggning beviljas genom delegationsbeslut av miljöinspektör den 13 

maj 2015. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och har därför skickats ut 

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

till de fastigheter som finns med på sändlistan längst ned i denna 

tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda sakägare i ärendet. Inga yttranden 

inkom under svarstiden för grannhörandet. 

Ärendet har även remitterats internt till miljöavdelningen avseende den 

föreslagna åtgärdens eventuella påverkan på de slänter som ingår i 

efterbehandlingsprogrammet för täktområdet på fastigheten. Förslaget har 

reviderats avseende placering av byggnaderna och kompletterats med 

geotekniska utlåtanden efter samråd med miljöavdelningen. Efter den senaste 

revideringen av förslaget har miljöavdelningen inte inkommit med någon 

erinran mot åtgärden. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygg- och miljönämnden är bunden till det positiva förhandsbesked som 

meddelades den 19 april 2018. Bygglov ska därför beviljas för åtgärden under 

förutsättning att förslaget uppfyller de villkor som sattes upp i Bygg- och 

miljönämndens beslut om förhandsbesked samt att byggnaderna uppfyller 

utformningskraven enligt 8 kap. PBL. Bygglovsavdelningen bedömer att 

åtgärdens lämplighet på platsen utifrån bestämmelserna i 2 kap. PBL har 

prövats genom beslutet om positivt förhandsbesked. 
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Ett av villkoren i beslutet om förhandsbesked gällde att byggnaderna skulle 

utformas på ett sådant att de passade in i landskapsbilden och bidrog till en god 

helhetsverkan. Bygglovsavdelningen att färgsättningen av byggnaderna 

framförallt är viktig för att de ska anpassas till landskapsbilden. I området finns 

ett par ekonomibyggnader tillhörande jordbruket av liknande storlek som de 

berörda byggnaderna i ärendet. De ekonomibyggnader som är synliga i 

området har fasader med röd träpanel. Då förslaget innebär att byggnadernas 

fasader kommer att putsas med en faluröd kulör bedömer bygglovsavdelningen 

att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden och att åtgärden uppfyller 

utformningskravet gällande god färg-, form- och materialverkan enligt 8 kap. 1 

§ punkt 2 PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer även att byggnaderna är lämplig utifrån sitt 

ändamål enligt 8 kap. 1 § punkt 1 PBL. Vidare bedömer bygglovsavdelningen 

att åtgärden rör en sådan arbetslokal där kravet på tillgänglighet inte behöver 

tillgodoses enligt 8 kap. 6 § punkt 1 PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget till åtgärd uppfyller Bygg- och 

miljönämndens villkor, enligt beslut om förhandsbesked 19 april 2018, om att 

inga ingrepp eller uttag i slänter som är del av efterbehandlingsprogrammet för 

täktområdet får utföras. Byggnaderna placeras cirka 10 meter från släntkrön 

och enligt det reviderade geotekniska utlåtandet ska grundläggningen av 

byggnaden inte medföra någon påverkan på slänterna eller kräva ingrepp i 

dem. Osäkerheten på placeringen av byggnaden beror på att fastighetsgränsen 

ännu inte är säkert inmätt. Bygglovsavdelningen bedömer dock inte att det 

finns skäl till att ifrågasätta bedömningen i det geotekniska utlåtandet avseende 

påverkan på slänterna. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att förslaget uppfyller 

förutsättningarna för bygglov och föreslås därför att Bygg- och miljönämnden 

beslutar om att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 18 och 31 § PBL. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna åtgärden tillhör sådan verksamhet där barn vanligtvis inte 

vistas. Bygglovsavdelningen bedömer därför att åtgärden inte kommer medföra 

någon nämnvärd påverkan på barns livssituation i nämnvärd utsträckning. 

Tomten där byggnaderna placeras har även tidigare varit olämplig för barn att 

vistas på. Ur ett barnperspektiv bedömer bygglovsavdelningen att placeringen 

av verksamheten är positiv eftersom mark som annars hade varit lämplig för 

rekreation inte tagits i anspråk. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Olof Forsberg 

 Bygglovschef 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2017-10-31 

2. Anmälan om Kontrollansvarig som inkom 2018-09-28 

3. Fasadritningar som inkom 2018-09-28 

4. Sektionsritningar som inkom 2018-09-28 

5. Planritning, förråd som inkom 2018-09-28 

6. Reviderad planritning, verkstad som inkom 2018-10-11 

7. Reviderat geotekniskt utlåtande som inkom 2019-08-08 

8. Reviderad situationsplan som inkom 2019-10-23 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Toresta 3:1 – meddelande om kungörelse 

 Toresta 3:3 – meddelande om kungörelse 

 Toresta 3:4 – meddelande om kungörelse 

 Toresta 4:1 – meddelande om kungörelse 
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Toresta 6:1 
Geoteknik 

Till: Lennart Sundin NCC Industry/ 
Jean-Claude Conte 

Från: Gunnar Nilsson MälarGeo 
Datum 2018-11-09 rev. 190319, 190804 
Status Utlåtande 
  
  

 

Nybyggnad av Förråd och verkstad på fastighet Toresta 6:1 
 

Bakgrund 
Nytt förråd och verkstad skall uppföras på fastigheten. Ett fältbesök gjordes den 
9/11 2018 med okulär besiktning och sticksondering för att bedöma 
undergrundens beskaffenhet. I tidigare skede låg byggnaderna i randen av 
grustaget med slänt. Enligt ny situationsplan daterad 2019-06-18 har 
lagerbyggnad och förråd flyttats från släntkrönet enligt figur 1. 
 

 
Figur 1 Situationsplan daterad 2019-06-18 
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Geologi 
Nedan visas SGU:s jordartskarta, figur 2. Aktuell fastighet ligger inom område 
med isälvssediment.  
 

 

 
Figur 2 SGU Jordartskarta 

 
 
 
Fältbesök  
Vid fältbesök kunde konstateras att fastigheten ligger inom en sandformation. 
Se figur 3–4. Slänten ned mot grustaget består även den av sandjord. 
Släntlutning ned mot grustaget är ca 1:3. Figur 5-6 
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Figur 3 Iordningställd yta för planerad 
förrådsbyggnad 

 
Bild 4 Uttag av sand som ersätts med sprängsten strax 
norr om planerad förrådsbyggnad 

 
Bild 5 Slänt ned mot grustagets bestående av sandjord. 
Släntlutning 1:3 

 
Bild 6 Slänt ned mot grustag. Släntlutning 1:3 

 
 

Resultat 
Undergrunden som byggnaderna grundläggs på består av sandjord från 
isälvsavlagringen. Byggnationen påverkar inte grundvattennivån som ligger 
betydligt djupare. Avståndet till slänt är uppskattningsvis ca 10 m och påverkar 
inte grundläggningens bärighet. 
 
Grundläggningen av byggnaderna kan hänföras till Geoteknisk kategori 1 (GK1).  
Dvs enkla byggnadsverk ovan grundvattennivån utan risk för 
omgivningspåverkan 1. Enligt Boverket BKR/EKS11 kan dimensionerande 
grundtrycksvärde ansättas till 100 kPa (BKR tabell I-2). 
 

 
1 Förtydligande: Med risk för omgivningspåverkan menas i geotekniska sammanhang att 
byggnationen skulle kunna medföra skador på intilliggande byggnader och anläggningar 
p.g.a. av byggnadsalstrande vibrationer, sättningar eller sidorörelser. Detta är inte fallet 
för detta objekt, dvs utan risk.    
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-10-24 BMN 19/0007  

Bygg- och miljönämnden 
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Entledigande av Jan Westin (S) som ledamot i 
Stipendiekommitté 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden entledigar Jan Westin (S) som ledamot i 

Stipendiekommittén. 

Sammanfattning 

Jan Westin (S) har begärt entledigande som ersättare i Bygg- och 

miljönämnden. Detta tas upp på Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 

november. Då detta beslut förmodligen inte hinner justeras till Bygg- och 

miljönämndens sammanträde den 7 november vore det bra om Bygg- och 

miljönämnden på sitt sammanträde kan besluta om entledigande av Jan Westin 

(S) som ledamot i Stipendiekommittén så att en ny ledamot kan väljas 

omgående. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Beslut sänds till 

 Jan Westin (S) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-10-24 BMN 19/0007  

Bygg- och miljönämnden 
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Val av ledamot till Stipendiekommitté efter Jan 
Westin (S) 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden utser XX till ledamot i Stipendiekommitté. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden behöver utse en ny ledamot i Stipendiekommittén 

efter Jan Westin (S). 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Beslut sänds till 

 Vald ledamot 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olle Nykvist 

Kommunsekreterare/Systemförvaltare 

Upplands-Bro kommun 

+46 8 581 693 02 

olle.nykvist@upplands-bro.se 

2019-10-15 BMN 19/0009  

Bygg- och miljönämnden 
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Sammanträdestider 2020 för Bygg- och 
miljönämnden 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden fastställer sammanträdestider för 2020 enligt 

följande: 

Bygg- och miljönämndens beredning 

(torsdag kl. 15:00) 

Bygg- och miljönämnd 

(torsdag kl. 15:00) 

23 januari 30 januari 

13 februari 20 februari 

26 mars 2 april 

14 maj 20 maj (onsdag) 

11 juni 18 juni (heldag) 

Ev. 9 juli Ev. 16 juli 

17 augusti 15 oktober 

26 november 3 december 

 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets, Kanslistab har 

upprättat ett förslag till sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden och 

dess beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden 

föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 

sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

I förslaget har det även lagts in ett förslag om eventuellt sammanträde i juli 

baserat på 2019 års sammanträde i samma månad. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2020 

Bygg- och miljönämndens beredning Bygg- och miljönämnd 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-10-15 BMN 19/0009 

 
 

 

(torsdag kl. 15:00) (torsdag kl. 15:00) 

23 januari 30 januari 

13 februari 20 februari 

26 mars 2 april 

14 maj 20 maj (onsdag) 

11 juni 18 juni (heldag) 

Ev. 9 juli Ev. 16 juli 

17 augusti 15 oktober 

26 november 3 december 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri  

Kanslichef  

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter i Bygg- och miljönämnden 

 Kommunstyrelsen 
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