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Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

följande:  

a. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om avgift för 

tillståndsprövningar och tillsyn inom tobakslagens område med 

stöd av 8 kap § 1 och 2 tobakslagen (2018:2088) Förslag på 

avgifter, se tabell nedan och i bilaga 1 

b. Bygg- och miljönämnden har rätt att besluta om nedsättning 

eller efterskänkande av avgift beroende på omständigheter. 

2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2020. 

Ansökningsavgifter enligt tobakslagen Avgiftsförslag 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 9280 kronor  

Ansökan om tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd 4640 kronor 

Anmälan om ändrade ägar- eller 

bolagsförhållande 

4640 kronor 

Anmälan om förändrat tillstånd 2320 kronor 

Ansökan om att sälja tobak från automater 4640 kronor 

Tillsynsavgifter enligt tobakslagen Avgiftsförslag 

Detaljhandel och partihandel 4640 kronor/år 

Anmälningsavgifter för övrigt område Avgiftsförslag 

Anmälan för E-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 

1160 kronor 

Tillsynsavgifter för övrigt område Avgiftsförslag 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 1160 kronor 

Ansökningar/Anmälningar är baserat på timtaxa 1160 kronor * antal 

timmar nerlagd tid. 
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Sammanfattning 

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande 

produkter. Bland annat införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och 

partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan 

handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019. 

Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan 

eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för 

sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § 

Lagen om tobak och liknande produkter 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019 

Ärendet 

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny lag om tobak och liknande 

produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel 

och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för 

sådan handel. Lagen gäller från och med den 1 juli 2019. 

Upplands-Bro kommun har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en ansökan 

eller anmälan om försäljning. Upplands-Bro kommun får även ta ut avgifter för 

sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § 

Lagen om tobak och liknande produkter. 

Enligt prop. 2017/18:156, sidan 130, framgår att prövningen ska i allt 

väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd. 

Den nu föreslagna tillståndsprövningen innehåller färre bedömningskriterier 

och är inte fullt lika komplex. Regeringen bedömer därför att kommunernas 

kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning kan 

komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för 

serveringstillstånd. 

Tobaksförsäljare som innan den 1 juli har anmält försäljning enligt tidigare 

tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast 31 oktober 2019 

inkomma med en ansökan om tobakstillstånd. De kan sen visa sina 

partihandlare att de har ett ärende hos kommunen och kan sälja ett tag till. 

Partihandlarna har sagt muntligen att framåt mars 2020 så borde alla fått sitt 

tillstånd och denna undantagstid är då över. 

Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare 

tobakslag. Tillsynsansvar för ev partihandlare tillkommer för de kommuner 

som har sådana verksamheter. Däremot så har tex Swedish match ansökt för 

sitt huvudkontor och därmed ingår lagerhållning i huvudkontoret. Så Swedish 

Match i Brunna är inte registrerad partihandlare i Upplands-Bro kommun. 

Enligt lagen kan ansökan avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. En 

omfattande lämplighetsprövning ska göras innan tillstånd får beviljas. 
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Uppgifter hämtas från polismyndigheten, skatteverket, 

kronofogdemyndigheten och i vissa fall tullverket. Utredningen ska visa på 

sökandes vandel, ekonomiska förhållande och sökandes ekonomiska 

möjligheter att köpa den aktuella verksamheten. Sökande ska visa varifrån 

kapitalet kommer ifrån, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som 

finansieras med illegala medel. Lagstiftaren trycker särskilt på att 

tillståndsmyndigheten behöver vara uppmärksam på ansökningar där sökande i 

själva verket företräder någon annan, ett så kallat bulvanförhållande. Utöver 

utredningsarbetet ska försäljningsstället besökas för att kontrollera 

tobakslagret, skyltning och marknadsföring. Sökande skall också bifoga ett 

egenkontrollprogram till sin ansökan. 

Kommunens tillsyn över tillståndshavare och partihandlare består av två delar, 

en yttre tillsyn och en administrativ inre tillsyn. Den yttre tillsynen är besök på 

försäljningsstället. Den administrativa delen är regelbunden fortsatt kontroll av 

tillståndshavarens lämplighet. Ändringar avseende uppgifter av betydelse för 

tillsynen ska anmälas till kommunen. Detta innebär bland annat att 

bolagsändringar och betydande förändringar av ägarförhållanden måste 

anmälas. Denna kontroll beräknas ingå i tillsynsavgiften. 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fortsätter att 

endast vara anmälningspliktiga, men överförs från tidigare Lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425) till Lag om tobak och liknande 

produkter. Tillsynsavgiften beräknas vara 1160 kronor för denna typ av avgift. 

Ekonomi 

Livsmedelsavdelning får med nya lämplighetsprövningar och ett utökat 

tillsynsansvar en högre belastning. På kort sikt ökar intäkterna för avgifter för 

ansökningarna, men på längre sikt blir det mer tillsynstimmar. Vi ökar den 

årliga tillsynsavgiften eftersom den inre tillsynen på kontroll av företagen ökar. 

Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och 

övriga myndighetskostnader och på ATL (Alkohol, Tobak och Läkemedel) så 

ligger livsmedelsavdelningen nära den budget som lagts. 

Självfinansieringsgraden på ATL är alltså så pass hög som 95% eller mer. 

Avgifter 

I Upplands-Bro kommun är det 21 stycken som 1 juli 2019 har anmält att de 

säljer tobaksvaror. 19 stycken av dessa har lämnat in ansökan enligt den nya 

tobakslagen. Livsmedelsavdelningen har visstidsanställt en person som täcker 

upp för att vi kunna handlägga alla ansökningar och bli klara i tid. Processerna 

ligger dock efter med grundbesluten som delegation och rutiner kring 

ansökningsförfarande, men det ligger med i planeringen för att tas som beslut i 

bygg- och miljönämnden den 12 december. 
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Lagstöd för beslut 

8 kap. 1 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § enligt de grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige. 

8 kap. 2 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §. 

Enligt prop. 2017/18:156, sidan 63, framgår att lämpligheten bör i allt 

väsentligt kunna ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd. 

Enligt prop. 1994/95:89 förslag till alkohollag, sidan 107, framgår att den 

avgift som tas ut för tillsyn förutsätts beräknas efter schablon och inte efter 

antal tillsynstillfällen som kommunen finner erforderligt i varje särskilt fall. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Kent Olsson  

Avdelningschef 

Livsmedelsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Förslag om tillstånds- och tillsynsavgifter 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 



 

 

 

 

 

 

 
Taxa för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter 
 

Gäller från och med 20xx-xx-xx 

Beslut i kommunfullmäktige 20xx-xx-xx 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) 
 

Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx §  

 

Enligt 8 kap 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får 

kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader 

för kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

 

1. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror 

2. Handläggning av anmälan av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare 

3. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av 

tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. 

 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 

07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift 

 

2 § Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 

innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen 

tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utgångspunkt för 

indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

Nedsättning av avgift 

3 § Om det finns särskilda skäl, får Bygg- och miljönämnden i det enskilda fallet – 

med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 

sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Betalning av avgift 

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Bygg- och miljönämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. I ärenden om 

tillstånd ska avgift betalas innan handläggning påbörjas. 
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Tobaksprodukter 

Prövning 

5 § För handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter tas 

avgift ut med 9280 kronor. Avgiften får tas ut i förskott och tas ut även om ansökan avslås. 

 

6 § Förändring av tillstånd tas avgift ut med 2320 kronor och för ett tillfälligt tobakstillstånd 

(vid t ex marknad eller festival) tas avgift ut med 4 640 kronor. 

 

Tillsyn 

7 § För planerad tillsyn av försäljning av tobaksprodukter tas årlig avgift ut med 4640 

kronor. Årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 

startas. Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp 

för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

 

8 § Uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid ordinarie 

tillsyn eller vid befogade klagomål ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder 

tas timavgift ut på 1160 kr per timme. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme 

nedlagd tid för handläggning. 

Elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare 

9 § Handläggning av anmälan elektroniska cigaretter och/ eller påfyllningsbehållare tas 

avgift ut med 1 160 kronor. 

 

10 § För tillsyn av verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare tas årlig tillsynsavgift ut med 1 160 kronor per år. Årsavgiften 

omfattar kalenderår och skall betalas från och med det kalenderår som följer efter det att 

anmälan gjorts. Avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår 

som verksamheten bedrivs. 

 

11 § För tillsyn av tillfälliga verksamheter (marknad eller liknande evenemang) tas avgift 

ut med 1160 kronor. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd 

handläggningstid. 

_______________________________________________________________________ 

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020 och gäller till beslut om ny avgift fattas. Antagen av 

Kommunfullmäktige xx månad år 
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Bilaga 1. 

 

Ansökningsavgifter enligt tobakslagen Avgiftsförslag 

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 9280 kronor  

Ansökan om tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd 4640 kronor 

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållande 4640 kronor 

Anmälan om förändrat tillstånd 2320 kronor 

Ansökan om att sälja tobak från automater 4640 kronor 

Tillsynsavgifter enligt tobakslagen Avgiftsförslag 

Detaljhandel och partihandel 4640 kronor/år 

Anmälningsavgifter för övrigt område Avgiftsförslag 

Anmälan för E-cigaretter och påfyllnadsbehållare 1160 kronor 

Tillsynsavgifter för övrigt område Avgiftsförslag 

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 1160 kronor 

Baserat på timtaxa 1160 kronor * antal timmar handläggning 
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Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
ett (1) fritidshus (tomt A) på fastigheten Udden 
1:6 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(PBL).  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Negativt förhandsbesked: 4 200 kr 
Kommunicering: 5 580 kr 
Summa:   9 780 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 
Jennie Moliner inkom den 20 mars 2019 med en ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av två st fritidshus på två st tilltänkta tomter, tomt A och B. 
Förslaget har sedermera reviderats till att omfatta ett hus på tomt A. 
Fritidshuset avses uppföras i en våning med en byggnadsarea om 160 m2.  Den 
tilltänkta fastigheten har enligt skalmätning en yta om ca 1 230 m2. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 
förhandsbesked i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 
nekar förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkom 2019-03-20 (fastighetsarea om ca 3800 m2 enligt 

ansökningsblankett avser tidigare förslag och är ej aktuell). 
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 Reviderad situationsplan tomt A, inkom 2019-10-11. 
 Skrivelse med begäran om prövning av tomt A i nämnd, inkom 2019-

10-11. 
 Remissvar från Svenska Kraftnät i BYGG.2018.408, inkom 2019-02-

18.  
 Beslut om avskrivning av ansökan om strandskyddsdispens i 

NAT.2018.616, inkom 2019-11-20. 
 Mailkorrespondens och yttrande över tjänsteskrivelse mellan 2019-11-

21 t.o.m. 2019-11-22. 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Jennie Moliner inkom den 20 mars 2019 med en ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av två st fritidshus på två st tilltänkta tomter, tomt A och B. 
Förslaget har sedermera reviderats till att omfatta ett hus på tomt A. 
Fritidshuset avses uppföras i en våning med en byggnadsarea om 160 m2.  Den 
tilltänkta fastigheten har enligt skalmätning en yta om ca 1 230 m2. Av urklipp 
nedan framgår tilltänkt fastighet markerad med rött kryss. 

 

Urklipp Geosecma - Tilltänkt tomt markerad med rött kryss 
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Urklipp lantmäteriförrättning 0139-2017/44 från 2018 för intilliggande 
fastigheten Udden 1:10 med strandskyddsområdesgräns redovisad med 
streckad linje 

 

 

Urklipp situationsplan i ansökan där tilltänkt tomt A framgår  

 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken, 
MB. Större delen av fastigheten Udden 1:6 ligger inom strandskyddsområde 
enligt 7 kap. MB. Tilltänkt tomt A enligt ansökan gränsar till men ligger 
utanför strandskyddsområde. 

Relevant föregående byggärendehistorik för aktuell fastighet samt 
intilliggande fastigheter 

BYGG.2005.4218 

Förhandsbesked (förfrågan) för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Udden 
1:6. Ärendet avskrevs 2006-03-22 efter återtagen ansökan. 
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BYGG.2009.105 

Förhandsbesked för avstyckning av två tomter samt nybyggnad av bostadshus 
på fastigheten Udden 1:6. Ärendet avskrevs 2014-12-08 efter återtagen 
ansökan  

BYGG.2013.193 

Förhandsbesked för avstyckning av fastighet på fastigheten Udden 1:6. Ärendet 
avskrevs 2014-12-08 efter återtagen ansökan 

BYGG.2013.69 

Förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus (och 
rivningsanmälan) på fastigheten Udden 1:6. Ansökan avslogs av Bygg- och 
miljönämnden 2013-11-14 med hänsyn till avstånd om 78 meter till Svenska 
Kraftnäts kraftledning efter att Svenska kraftnät åberopat sin magnetfältspolicy 
som slog fast att fastigheter där människor vistas varaktigt enligt inte bör 
placeras närmre än 160 meter från kraftledningen. Beslutet överklagades till 
länsstyrelsen som avslog överklagandet. 

BYGG.2016.262 

Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Udden 1:6. 
Bygglovsavdelningen avstyrkte förhandsbesked i tjänsteskrivelse daterad 2016-
10-24. Förhandsbesked beviljades av Bygg- och miljönämnden 2017-10-26. 

BYGG.2018.408 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus. Ansökan ej 
aktiv. I detta ärende erhölls remissvar från Svenska Kraftnät: 

” Svenska kraftnät har beräknat det avstånd som krävs från kraftledningarnas 

centrumlina. Beräkningen bygger på ett av Svenska kraftnät uppskattat 
årsmedelström- värde som är en bedömning av hur den framtida strömlasten 
för ledningen kan komma att bli. Resultatet visar att ett avstånd på 60 meter 
nordväst om närmaste kraftlednings mittfas krävs för att magnetfältsvärdet på 
0,4 mikrotesla ska innehållas.” 

Yttranden och remisser  

Samhällsbyggnadskontoret ger under tiden 19 november t.o.m. 3 december 
2019 ägarna till fastigheterna Udden 1:5, Udden 1:7, Udden 1:8, Udden 1:9, 
Udden 1:10, Håtunaholm 3:1, Håtuna-Sjöhagens samfällighetsförening, 
Sjöhagen 3:1, Sjöhagen 3:7 tillfälle att yttra sig över ansökan enligt 9 kap. 25 § 
PBL.  
Yttranden som inkommer under denna period kommer att presenteras för 
politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut vid sammanträdet den 12 
december 2019. 
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Miljöavdelningen har 2019-11-20 i ärende med diarienummer NAT.2018.616 
beslutat att avskriva ansökan om strandskyddsdispens från vidare handläggning 
med motivering: 

”/…/ Enligt ansökan som inkom den 19 oktober 2018 krävdes en 

strandskyddsdispens för åtgärderna på tomt A och tomt B. I och med att 

ansökan reviderades den 11 oktober 2019 där tomt A helt placerats utanför 

strandskyddsområde och genom att sökanden tidigare meddelat att tomt B inte 

ska ingå i ansökan, krävs inte längre någon strandskyddsdispens för åtgärden. 
/…/” 

För beslutet i sin helhet, se bilaga. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande mellan 2019-11-21 och 
2019-12-04. Yttrande som inkommer kommer att presenteras för politikerna i 
Bygg- och miljönämnden inför beslut vid nämndsammanträdet den 12 
december 2019.  

Skäl till beslut 
Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 17 § PBL, ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begår det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 
kan tillåtas på den aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett 
förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förbandsbeskedet vann laga kraft. 

Av förarbetena till bestämmelsen motsvarande 9 kap. 17 § PBL i äldre plan- 
och bygglagen (1987:10), ÄPBL, som är fortsatt relevanta i denna del, framgår 
att vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. 
närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (se prop. 
1985/86:1 s. 285). Att det är möjligt att bygga på en viss plats är således inte 
tillräckligt för att marken ska anses vara lämplig för bebyggelse (se t.ex. Mark- 
och miljööverdomstolens dom 2013-12-13 i mål nr P 1666-13). 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 
allmänna intressena om t.ex. lämplig markanvändning som kommer till uttryck 
i 2 kap. PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 1 kap. 3 § ÄPBL ingen bindande 
verkan för myndigheter och enskilda, men den ska vara vägledande för beslut 
om användning av mark- och vattenområden. Eftersom planen anger 
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de stora dragen i fråga om markanvändning tar den inte ställning till 
detaljfrågor som t.ex. lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det är först i ett 
enskilt ärende om bygglov eller förhandsbesked som avvägningen mellan 
enskilda och allmänna intressen enligt 1 kap. 5 § ÄPBL kan ske fullt ut. En 
bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den 
sökta åtgärden.  

Kan byggnadsverket prövas i samband med en ansökan om förhandsbesked? 

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av 
detaljplan ska enligt 9 kap. 31 § PBL bifallas om den sökta åtgärden uppfyller 
kraven i 2 kap. PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 kap. PBL, 
inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 8 kap. PBL. 

Bedömning har gjorts att åtgärden inte bedöms föranleda detaljplanekrav utan 
markens lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om 
förhandsbesked. 

Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 
vid prövning av frågor enligt PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid 
beslut om användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 
översiktsplan. Av 3 kap. 3 § PBL framgår att översiktsplanen inte är bindande. 
Den ska dock vara vägledande för beslut om användning av mark- och 
vattenområden. Översiktsplanen anger de stora dragen i fråga om 
markanvändningen och tar således inte ställning till detaljfrågor som 
exempelvis lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det år först i ett ärende om 
bl.a. förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen 
enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens 
avgörande den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12). 

I gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen den 15 
december 2011, anges på s. 100, under rubriken "Lokalisering av nya enstaka 
bostäder", bl.a. det är viktigt att ny bebyggelse utformas och gestaltas med stor 
hänsyn till att landsbygdens nuvarande kvaliteter bevaras och även förstärks. 
En viktig karaktär för ny bebyggelse är placeringen i kulturlandskapet, där 
hänsyn tas till landskapets förutsättningar med öppet odlingslandskap, 
dalgångar, utblickar, åkerholmar, skogs- och brynzoner, strandskydd m.m. En 
förebild för nya etableringar är hur befintlig bebyggelsestruktur i form av 
herresäten, mindre byar och gårdsstrukturer historiskt förhållit sig till dessa 
landskapselement. Boende på landet kännetecknas av gleshet mellan 
bostäderna och av väl tilltagna tomter och fastigheter. Nya bostäder bör därför 
lokaliseras på ett sätt som ansluter till den lokala traditionen och i det öppna 
odlingslandskapet är fastighetsstorlek av särskild betydelse. Större fastigheter 
är därtill nödvändigt för att en miljömässigt godtagbar dricksvattenförsörjning 
och avloppslösning i första hand ska kunna förläggas på den egna fastigheten.  
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I gällande landsbygdsplan för Upplands-Bro kommun, FÖP 2016, antagen den 
14 juni 2017, framgår på s. 100 under rubriken ”Tomtens utformning och 

byggnadernas placering”: ” Anpassa bebyggelsens placering, skala, volym och 

utformning till platsens rådande bebyggelsemönster. Placera till exempel husen 
i kantzoner i landskapet och inte uppe på höjder”. 

Jämförelse av förslaget mot översiktsplanen och platsens lämplighet för 
bebyggelse 

Det bedöms uppenbart att strandskyddsområdesgräns föranleder aktuell 
placering och utformning av tomt efter att sökande erhållit besked från 
Miljöavdelningen att förutsättningarna för strandskyddsdispens inom 
strandskyddsområde inte är uppfyllda. 

Bygglovsavdelningen bedömer likt tidigare ärende med diarienummer 
BYGG.2016.262 att förslaget får negativa konsekvenser för landskapsbilden då 
tilltänkt byggnation upplevs inträngd på en liten tomtyta som är exponerad och 
synlig i det öppna landskapet utan någon naturlig vegetation som kan dämpa 
exponeringen av huset. Detta bedöms medföra att landsbygdens karaktär och 
identitet av gleshet mellan bostäderna och av väl tilltagna tomter går förlorad.  

Förslaget bedöms således inte stämma överens med riktlinjer i översiktsplanen. 

(Mot bakgrund av att tillräckliga skäl för att avstyrka förslaget bedöms 
föreligga enligt föregående punkt har ytterligare verifieringar av t.ex. VA-
konsultutredning avseende dricksvattenmängd samt analys av 
dricksvattenkvalitet inte begärts in för att bespara byggherren onödiga 
kostnader för framtagandet av dessa handlingar) 

Magnetfält 

Tilltänkt fastighet ligger utanför radie på 60 meter från närmaste kraftlednings 
mittfas vilket innebär att magnetfältsvärdet på 0,4 mikrotesla innehålls. 
Magnetfält utgör således inget hinder för aktuell åtgärd. 

Proportionalitetsprincipen  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid 
prövning av frågor enligt PBL. I förarbetena till PBL anges bl.a. följande. Enligt 
Europakonventionen, som är en del av svensk rätt, innebär  
proportionalitetsprincipen att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan 
av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet får för motstående 
enskilda intressen (se prop. 2009/10:170, del 1, s. 413).  

Sökanden har inte anfört något starkt enskilt intresse utöver att få bebygga sin 
fastighet med ett ytterligare ett fritidshus. Eftersom fastigheten redan är 
bebyggd med ett bostadshus bedömer Bygglovsavdelningen att sökandens 
enskilda intresse är svagt i förhållande till de allmänna intressen som finns mot 
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att åtgärden vidtas. Intresset av att bevara områdets karaktär väger således 
tyngre än sökandens intresse av att uppföra ett fritidshus. 

Slutsats 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 
förhandsbesked i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 
nekar förhandsbesked. 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan, inkom 2019-03-20 (fastighetsarea om ca 3800 m2 enligt 
ansökningsblankett avser tidigare förslag och är ej aktuell). 

2. Reviderad situationsplan tomt A, inkom 2019-10-11. 
3. Skrivelse med begäran om prövning av tomt A i nämnd, inkom 2019-

10-11. 
4. Remissvar från Svenska Kraftnät i BYGG.2018.408, inkom 2019-02-

18.  
5. Beslut om avskrivning av ansökan om strandskyddsdispens i 

NAT.2018.616, inkom 2019-11-20. 
6. Mailkorrespondens och yttrande över tjänsteskrivelse mellan 2019-11-

21 t.o.m. 2019-11-22. 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
 Ägare till fastighet med ev. erinran - delges med delgivningskvitto 
 Udden 1:5, Udden 1:7, Udden 1:8, Udden 1:9, Udden 1:10, 

Håtunaholm 3:1, Håtuna-Sjöhagens samfällighetsförening, Sjöhagen 
3:1, Sjöhagen 3:7 - meddelande om kungörelse  
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Hany Touman

Från: Uddens Sjögård 
Skickat: den 11 oktober 2019 11:41
Till: Hany Touman
Ämne: Re: Ansökan strandskyddsdispens [NAT.2018.616]

Hej 
 
Jag har mätt på plats och i LM karta och där uppgår tomtens storlek till mer än 2000m2. Jag vill pröva detta i nämnden som jag skrev tidigare. 
 
Se då till att rätt karta används dvs den som är den senast rättade från lantmäteriet med de senaste korrigerade tomtlinjer från 2018. 

Med vänlig hälsning,  
 
 
Jennie Moliner 
 
 

 
Uddens Sjögård  
Sthlm Foodfunding AB 
 

 

 
 

 
 

11 okt. 2019 kl. 11:32 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>: 

  
Hej Jennie, 
  
Jag har flertalet gånger informerat om att det numer är minst 2000 m2 som gäller för nya fastigheter utanför detaljplan i Upplands-Bro kommun. 
När jag mäter i kartan så kan jag inte få det till det går att få till 2000 m2 utanför strandskyddat område (även om jag räknar in en större yta). Har mätt både 
i vårt kartprogram Geosecma samt i karta från lantmäteriförrättningen för intilliggande fastigheter, se nedan. Den tilltänkta fastigheten är således inte 
tillräckligt stor för att tillstyrka förhandsbesked. När vi nu informerat er om att vi inte kan tillstyrka positivt förhandsbesked behöver ni tala om hur ni vill att 
vi ska hantera ert ärende vidare. Ni kan välja mellan 1. Begära beslut i nämnd 2. Återta ansökan. 
  
<image001.png> 
  
<image002.jpg> 
  
  
  
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Uddens Sjögård   
Skickat: den 11 oktober 2019 08:25 
Till: Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se> 
Kopia: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Ansökan strandskyddsdispens [NAT.2018.616] 
  
Hej Anna, 
  
Bifogar karta på tomtyta utanför strandskyddat område. Storleken är 2000m2 och ni kan tydligt se att hela tomtytan kan tas i anspråk som tomtmark till 
skillnad från de redan godkända avstyckade tomterna bredvid. 
  
  
Önskar pröva förhandsbesked för bygglov på denna tomt A. Återkom om det fortfarande råder oklarheter. 
  
Då kommunen inte kunnat svara mig vilken storlek ni föredrar när jag gett er två alternativ så beslutar jag härmed att det är denna jag vill pröva i nämnden. 
Tomt A utanför strandskyddat område. 
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Återkom om det råder några oklarheter. Jag ser inte att en strandskyddsdispens ska behövas.  
  
  

Med vänlig hälsning,   
 
 
 
Jennie Moliner 
 
 
 

 
Uddens Sjögård  
Sthlm Foodfunding AB 
 

 
 
 

9 okt. 2019 kl. 09:47 skrev Anna Davidson <Anna.Davidson@upplands-bro.se>: 

Hej, 
 
Jag bifogar kartan i ärendet som kom in den 18/3-19. Om det är den kartan så visas inte strandskyddet på den. Däremot finns 
strandskyddet med på kartan i ansökan (se bilaga). Vad jag förstår från kartan från 18/3-19 (utifrån utformning och mått på tomten) 
överlappar den då strandskyddet.  
Angående storlek på tomter vid avstyckningar (generellt) så behöver de vara av en viss storlek för att man ska få plats med vatten och 
avlopp, ev. bergvärme osv. Vad jag har förstått har bygglovsavdelningen meddelat att minsta tomtstorlek är 2000 m2? 
Angående avstyckningar för bostadsändamål finns det bestämmelser i  fastighetsbildningslagens 3 kap. 1 och 2 §§, som dels säger att hela 
fastigheten ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål, dels att fastighetsbildning inte får motverka naturvårdsföreskrift (som strandskydd).  
 
 
Vänliga hälsningar 
Anna Davidson 
 
Upplands-Bro kommun 
Furuhällsplan 1 
196 81 Kungsängen 
08-581 690 00 
Bygg- och miljönämnden 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
 
Ärende hos kommunen: NAT.2018.616 
Mottagare: Jennie Rosgårdh Moliner[info@uddenssjogard.se] 

<KompletteringNAT2018616msg_412051.msg> 
<Udden16Ansokanomstrandskyddsdispenspdf_367591.pdf> 
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DELEGATIONSBESLUT § 170

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare, telefon

Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2019-11-20 NAT.2018.616

Jennie Rosgårdh Moliner

UDDEN 2
19792 BRO

UDDEN 1:6

Avskrivning av Ansökan om strandskyddsdispens,
fritidshus, samt avgift för handläggning

1. Bygg- och miljönämnden avskriver inkommen ansökan om
strandskyddsdispens för fritidshus, med diarienummer NAT.2018.616,
inom fastigheten UDDEN 1:6 från vidare handläggning.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att debitera Jennie Moliner,
personnummer , med 3585 kr i avgift för handläggning
av ärendet ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus inom
fastigheten UDDEN 1:6.

Beslutet är fattat med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt enligt gällande taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område antagen av
kommunfullmäktige den 18 november 2015, § 122, inklusive indexuppräkning.

Bygg- och miljönämnden erinrar om

· Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas tillbaka.

· Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det
går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut.

· Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut.

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden mottog den 19 november 2018 en ansökan om
strandskyddsdispens gällande fritidshus på två planerade nya tomter (tomt A
och tomt B), på fastigheten UDDEN 1:6. De två nya tomterna A och B,
omfattas delvis av, respektive omfattas helt av, utvidgat strandskydd. Sökanden
meddelade miljöavdelningen den 7 oktober 2019 att ansökan skulle revideras
till att endast behandla tomt A. Ansökan reviderades även den 11 oktober 2019
med en ny karta som ersatte tidigare inlämnade kartor i ansökan där tomt A
placerades helt utanför strandskyddsområde.

Miljöavdelningen informerade sökanden den 11 oktober 2019 om att åtgärden
inte längre var dispenspliktig då tomt A placerats helt utanför
strandskyddsområde, och att ärendet avskrivs.



Datum Vårt diarienummer
2 (2)

2019-11-20 NAT.2018.616

Kommunicering

Beslutsförslaget kommunicerades med sökanden mellan den 30 oktober 2019
till den 20 november 2019. Sökanden meddelade miljöavdelningen den 30
oktober 2019 att inga synpunkter fanns på beslutsförslaget.

Beslutsmotivering

Bygg- och miljönämnden finner att eftersom åtgärden i ansökan inte längre
kräver strandskyddsdispens avskrivs ärendet från vidare handläggning.

Enligt ansökan som inkom den 19 oktober 2018 krävdes en
strandskyddsdispens för åtgärderna på tomt A och tomt B. I och med att
ansökan reviderades den 11 oktober 2019 där tomt A helt placerats utanför
strandskyddsområde och genom att sökanden tidigare meddelat att tomt B inte
ska ingå i ansökan, krävs inte längre någon strandskyddsdispens för åtgärden.

Nedlagt handläggningstid i ärendet omfattar registrering och granskning av
inkommen ansökan, inkomna kompletteringar, registrering och behandling av
e-post, beslutsskrivande och administration i övrigt.

Avgift

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 195 kr/timme
enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
antagen av Kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, inklusive
indexuppräkning. Handläggningstid för detta ärende uppgår till 3 timmar,
vilket blir 3 timmar á 1195 kr = 3585 kr. Se bifogad tidsredovisning (bilaga
1). Fakturering sker separat.

Detta beslut har fattats av miljöchef enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, delegationspunkt 1.15, 5.4.

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Bilagor:
1. Tidsredovisning
2. Delgivningskvitto
3. Hur man överklagar

Kopia:
Akt
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SVENSKA 
-IS- KRAFTNÄT

Framkomlighet och samhällsplanering
Planhandläggare
Mats Borrie
010-475 87 82
samhallsplanering@svk.se

2019-02-18 2018/2957

Upplands-Bro kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se
CC:
Hany.Touman@upplands-bro.se
YTTRANDE

Magnetfältsberäkning för fastigheten Udden 1:6 i Upplands-Bro kommun
Ert diarienummer: BYGG.2018.408

Invid den aktuella fastigheten har Svenska kraftnät två 400 kV-ledning tillhörande 
transmissionsnätet för el. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningarna 
som är av betydelse för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åt
gärd/verksamhet som på något sätt inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte 
får vidtas på fastighet  som belastas av ledningsrätt.

Parallellt med Svenska kraftnäts ledningar löper också en av Trafikverkets kraftled
ningar.

Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Vid all nyprojektering av 220 kV- och 400 kV-växelströmsledningar i det svenska 
stamnätet tillämpar Svenska kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att vi utgår 
från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor 
vistas varaktigt.

I samband med att tillstånd omprövas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta 
åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter  som 
står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla.

Mer information om Svenska kraftnät och magnetfält finns på vår hemsida, svk.se.

De senaste 30 årens forskning har inte kunnat säkerställa några hälsorisker relate
rat till magnetfält. Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndigheten hemsida, 
www.ssm.se. Där finns bland annat en broschyr om magnetfält och hälsorisker.

Broschyren finns på adressen: https://www.stralsakerhetsmvndigheten.se/publi- 
kationer/informationsmaterial/magnetfalt-och-halsorisker/

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se



Aktuellt magnetfältsvärde invid fastighet
Svenska kraftnät har beräknat det avstånd som krävs från kraftledningarnas cent
rumlina. Beräkningen bygger på ett av Svenska kraftnät uppskattat årsmedelström- 
värde som är en bedömning av hur den framtida strömlasten för ledningen kan 
komma att bli. Resultatet visar att ett avstånd på 60 meter nordväst om närmaste 
kraftlednings mittfas krävs för att magnetfältsvärdet på 0,4 mikrotesla ska innehål
las.

Svenska kraftnät önskar att kommunen tar hänsyn till vår magnetfältspolicy och 
inte planerar för verksamheter där människor varaktigt vistas närmare än det av
stånd som anges ovan. Avståndet är en rekommendation till beslutande myndighet, 
för att kunna säkerställa att magnetfältsnivån ryms inom den magnetfältspolicy vi 
tillämpar.

Slutsats
De planerade tomtgränserna för aktuell ansökan ligger  med god marginal bortom 
de 60 meter som krävs för att upprätthålla Svenska kraftnäts magnetfältspolicy. 
Svenska kraftnät har därmed ingenting att erinra mot förhandsbeskedet. Om det 
däremot skulle bli aktuellt med förändring av den tillfartsväg som passerar under 
kraftledningarna behöver samråd med Svenska kraftnät ske. I synnerhet om det 
gäller förändring avvägbanans höjd eller om elektriska installationer, exempelvis 
belysningsstolpar, planeras.

Svenska kraftnät vill poängtera att prognosen för ledningens strömlast är gjord uti
från vad vi idag vet om planerade förändringar i stamnät, produktion och konsumt
ionsmönster. Svenska kraftnät vill även påtala att det endast är magnetfältsbidra- 
get från våra ledningar som har beräknats.

Svenska kraftnät vill poängtera att det endast är magnetfältsbidraget från Svenska 
kraftnäts ledningar som har beräknats. Trafikverkets ledning är förlagd parallellt 
med transmissionsnätsledningarna på dess södra sida. För att få fram en helhets 
bild behövs en samberäkning av samtliga ledningar i det aktuella området göras. 
Svenska kraftnät kan lämna underlag till en sådan beräkning på begäran. Svenska 
kraftnäts bedömning är dock att det dominerande magnetfältsbidraget troligen 
kommer från Svenska kraftnäts ledningar. Eventuell påverkan från Trafikverkets 
ledning borde främst ske på magnetfältet sydväst om ledningsstråket.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att invid och under en kraftledning 
finns det risk för steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också elsäker- 
hetsrislcer med att anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd 
med plåttak, i närheten av kraftledningar. Vidare gäller Elsäkerhetsverkets före
skrifter och allmänna råd om elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS



2008:1) för kraftledningar. Vid eventuell byggnation lcan jordning av byggnader 
komma att ses över om t.ex. väggar och tak är av plåt. Vi emotser fortsatt kontakt i 
ärendet.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. In
formationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggnings- 
information används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam
nätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027.  Dokumentet 
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad enhetschef Annika Ström efter före
dragning av samhällsplanerare Mats Borrie. Vid ärendets slutgiltiga handläggning 
även Viktoria Andersson och Jonas Alterbeclc deltagit.

Med vänliga hälsningar

Annika Ström

Mats Borrie

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsporta- 
len/ samhällsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer sldckas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorri- 
dorer. Samråd släckas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 
1200 172 24 Sundbyberg
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Hany Touman

Från: Hany Touman
Skickat: den 22 november 2019 10:55
Till: Uddens Sjögård
Ämne: SV: Kommunicering tjänsteskrivelse [BYGG.2019.76]

Hej, 
 
Grannehörandeprocess pågår mellan 19 nov. och 3 dec. 2019. I skrivande stund har inga yttranden registrerats. Om det kommer in yttranden så ser jag till att skicka dem 
till er efter den 3 dec. så att ni kan bemöta dessa. 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Uddens Sjögård < >  
Skickat: den 21 november 2019 15:20 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Kommunicering tjänsteskrivelse [BYGG.2019.76] 
 
Ni skriver i ert tjänsteärende att yttranden (från delgivningen till berörda grannar) kommer delge nämnden på plats. 
 
Jag vill ta del av dessa yttranden för vad jag vet finns inga. 

Med vänlig hälsning,  
 

Jennie Moliner 
 

 
 
Uddens Sjögård  
Sthlm Foodfunding AB 
 

 

21 nov. 2019 kl. 15:13 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>: 

  
Något specifikt yttrande ni syftar på? 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Uddens Sjögård   
Skickat: den 21 november 2019 15:10 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Kommunicering tjänsteskrivelse [BYGG.2019.76] 
  
Önskar få ta del av de yttranden ni skriver ska finnas då jag inte blivit delgiven detta. 

Med vänlig hälsning,  
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Jennie Moliner 
 
 

 
 
Uddens Sjögård  
Sthlm Foodfunding AB 
 

 
 

21 nov. 2019 kl. 13:54 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>: 

  
Hej Jennie, 
  
Tack för ditt mail. Jag registrerar det i ärendet och det kommer att presenteras för politikerna. Hinner ni få fram dokument så kan ni skicka 
in dessa innan den 4 dec. 2019. 
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Uddens Sjögård >  
Skickat: den 21 november 2019 13:44 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: ❤Roger Hultman❤  
Ämne: Re: Kommunicering tjänsteskrivelse [BYGG.2019.76] 
  
Hej, tack för det. 
  
Önskar fånga del av yttrande som i kommit.  
  
Beträffande: Mot bakgrund av att tillräckliga skäl för att avstyrka förslaget bedöms föreligga enligt föregående 
punkt har ytterligare verifieringar av t.ex. VA-konsultutredning avseende dricksvattenmängd samt analys av 
dricksvattenkvalitet inte begärts in för att bespara byggherren onödiga kostnader för framtagandet av dessa 
handlingar) 
  
Detta stämmer inte. Ni har begärt in vattenprover och jag har därmed borrat en brunn som uppvisar mycket god 
vattentillförsel (vilket framkom under borrning) samt beställt ett paket med vattenanalysprover. Jag har dock 
ifrågasatt er när denna förfrågan ställdes då jag ansåg det vara orelevant i ett så tidigt skede.  
  
Jag har ej tagit vattenproverna ännu men har för avsikt att göra detta såfort vi hittat en lämplig pump för att få 
upp vattnet.  

Med vänlig hälsning,  
 
 
 

Jennie Moliner 
 
 
 

 

  
 

 
 

 



 
 

 
 
 

21 nov. 2019 kl. 13:28 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>: 

Hej,   
 
Bifogat finner ni upprättad tjänsteskrivelse till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 december 2019.  
 
Vänligen bekräfta att ni mottagit detta mail snarast möjligt för att ärendet ska kunna hanteras vid nämndsammanträdet 
den 12 december 2019. 
 
Vänligen inkom med yttrande senast den 4 december 2019. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
 
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2019.76 
Mottagare: Jennie Rosgårdh Moliner[info@uddenssjogard.se] 

<TjansteskrivelseBygglov_417476.docx> 







Till: 

 

Upplands-Bro Kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 

Bygglovsavdelningen 

Hany Touman 

 

Grannhörande angående BYGG.2019.76 

Diarienummer:  BYGG.2019.76 

Ärendet avser:   Förhandsbesked för nybyggnad av ett (1) fritidshus (tomt A) 

Adress:                Udden 2 

Fastighet:            UDDEN 1:6 

 

• Ökad risk att trafiksäkerheten och framkomligheten försämras på vägen pga ökad trafikbelastning på 

den mycket smala, 2 km långa grusvägen. Grusvägen är i grunden inte gjord för omfattande trafik 

och det är mycket olämpligt att ytterligare belasta vägen. 

 

• Arean är angiven till 3800 kvm, det kan inte stämma (ev är det summan av tomt A och B).  

Tomten A ser ut att vara mycket mindre än tidigare avstyckade tomter. 

 

• Fastigheten måste anslutas till Håtuna-Sjöhagens Samfällighetsförening. 

 

 

 

Yttrande från Sjöhagen 3:7 genom Annette Ågren Vikholm   
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Hany Touman

Från: Uddens Sjögård < >
Skickat: den 4 december 2019 15:15
Till: Hany Touman
Ämne: Re: Utskick av inkomna yttranden med erinran till sökande [BYGG.2019.76]

Hej 
 
Tack för det. Jag önskar tillägga att anledningen till det ansökta bygglovet är generationsboende åt min mor. Men 
det kanske inte har någon betydelse.  
 
Vi försöker driva gården med all respekt för djur och natur och har god kommunikation med länsstyrelse och 
Jordbruksverket. Vi har KRAV certifierat gården och drivit KRAV uppfödning av lamm, gris och grönsaker. 
Landskapsbilden är inget vi anser att vi förstör utan vi är mycket noggranna med vår förädling av denna fastighet och 
kringliggande marker.  
 
Vi växelbetar markerna och håller strandlinjen öppen med hjälp av vår flock kor av rasen Highland Cattle. Vi lägger 
all vår vakna tid på att förädla gården med dess historia i minnet. Vi har pratat med tidigare ägare, sökt i länsarkiv, 
sthlms länsmuseum och hembygdsföreningar efter mer historia och lyckats bra. 
 
Vi har bogserat upp en historisk stålbåt som är mycket omtyckt. Vi välkomnar besökare att komma och hälsa på djur 
och kunna njuta av sjölivet. Vi ser detta som en skyldighet som medföljer fastigheten.  
 
Vi fick nyligen besök av Bertil Karlsson som föddes på fastigheten. Bertils ord och lycka som han delgav oss i och med 
vår varsamma renovering och förädling av Udden kommer vi leva länge på.  
 
Vi hoppas nu nämnden delar vår vision och att det är just i utkanten av Sthlm på landsbygden där det finns plats som 
vi ska ge plats.  
 
Med vänlig hälsning,  
 
 
Jennie Moliner 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

4 dec. 2019 kl. 13:27 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>: 

Hej Jennie,   
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Här kommer inkomna yttranden med erinran.  
 
Önskar ni bemöta dessa behöver detta ske snarast. Nämndberedning är imorgon den 5 dec. och 
nämndsammanträdet den 12 dec. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2019.76 
Mottagare: Jennie Rosgårdh Moliner  

<Yttrandeerinran_418679.pdf> 
<Yttrandeerinranpdf_418944.pdf> 
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Hany Touman

Från: Uddens Sjögård <i
Skickat: den 4 december 2019 15:25
Till: Hany Touman
Ämne: Re: Utskick av inkomna yttranden med erinran till sökande [BYGG.2019.76]

Beträffande vägen ner till Udden önskar jag tillägga att ju fler bosatta i området desto bättre ekonomi för 
vägföreningen vilket leder till förbättrat allmänt underhåll såsom plogning, sandning och väghyvling.  
 
Detta har vi redan sett stor förbättring på sedan fler nya fastigheter anslutit sig till vägföreningen och em stor 
förbättring har skett som resultat av tätare underhållsarbete. 

Med vänlig hälsning,  
 
 
Jennie Moliner 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

4 dec. 2019 kl. 13:27 skrev Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>: 

Hej Jennie,   
 
Här kommer inkomna yttranden med erinran.  
 
Önskar ni bemöta dessa behöver detta ske snarast. Nämndberedning är imorgon den 5 dec. och 
nämndsammanträdet den 12 dec. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
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Ärende hos kommunen: BYGG.2019.76 
Mottagare: Jennie Rosgårdh Moliner  

<Yttrandeerinran_418679.pdf> 
<Yttrandeerinranpdf_418944.pdf> 



 
Aktbilaga UT1  

Sida 1 
 

 

 

 
 

Värderingsutredning 

2018-01-12 
Ärendenummer 
AB172120 
Förrättningslantmätare 
Åsa Wedmalm 

 

 

Ärende Avstyckning berörande Udden 1:6 och anslutning enligt 42 a § 
anläggningslagen  

 Kommun: Upplands-Bro Län: Stockholm 

Sammanfattning Ersättning som ska utgå för att ansluta styckningslotter till Håtuna-
Sånkan ga:1 ska beräknas enligt uträkning angiven på sidan 3, 
”Värdering samt ersättningens beräkning”. 

Bakgrund Ägarna till Udden 1:6 har ansökt om att avstycka två fastigheter för 
bostadsändamål. Styckningslotterna ska bebyggas med fritidsbostad. 
Rätt till väg löses genom att styckningslotterna ansluts till befintlig 
gemensamhetsanläggning för väg enligt 42 a § anläggningslagen (AL). 
För sin andel i anläggningens överskott ska ägarna till 
styckningslotterna utge ersättning. 

Syfte Denna värdering syftar till att bedöma ersättning för inträde av 
styckningslotten i Håtuna-Sånkan ga:1. 

Utredningen utgör underlag för ersättningsbeslut i lantmäteri-
förrättningen. 

Värdetidpunkt Värdetidpunkten blir då beslut om anslutning tas. Värderingen är 
dock gjord 2018-01-12 varför eventuell justering av ersättningen skall 
ske mellan detta datum och beslutsdatum. 

Lagregler, 
definitioner 

När nybildad fastighet ansluts enligt 42 a § AL ska lantmäterimyndig-
heten pröva frågan om ersättning enligt 37 § AL. Där stadgas att 
ägaren till den fastighet som inträder ska betala ersättning för den 
andel i anläggningens överskott som tillförs honom eller henne. 

Om anläggningen som i det aktuella fallet förvaltas av en samfällig-
hetsförening beräknas överskottet som skillnaden mellan värdet av 
anläggningen och föreningens tillgångar å ena sidan samt föreningens 
förbindelser å andra sidan. 

Värderingsmetod Lantmäteriet har tagit fram en förenklad metod för värdering av väg1. 
Denna går i korthet ut på att kostnaden för att anlägga väg beräknas. 

                                                 
1 Se Lantmäteriets värderingshandbok, avsnitt 3.4.2. 
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Därefter görs avskrivningar i två steg beroende på vägens ålder och 
skick. Se tabell nedan. 

Anläggningskostnad 

Vägens 
standard 

Grusväg, 
låg standard 

Grusväg,  
bra standard 

Grusväg,  
bättre standard 

Belagd väg  

Kostnad 75 kr/m² 200 kr/m² 350 kr/m² +50-100 
kr/m² 

 

I svårare terräng eller där vägsträckan är kortare än 200 m bör kostnaden höjas med 50 
procent 

Avskrivning utifrån vägens ålder 

Ålder < 5 år 5-14 år 15-24 år 25-35 år > 35 år 

Faktor 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

 

Avskrivning utifrån vägens fortsatta användbarhet (skick) 

Vägens skick Gott Normalt Sämre Undermåligt  

Faktor 1,00 0,75 0,50 0,25  

Närmare bedömningsgrunder för vägens skick presenteras också i 
metoden, se Värderingshandboken. 

I första hand bör den faktiska kostnaden för anläggandet av vägen 
användas när denna är känd. Vid avsaknad av den faktiska kostnaden 
används schabloner i stället. 

Bedömning Håtuna-Sånkan ga:1 är indelad i två sektioner. Andelstal i sektion 1 
avser utförande och drift av vägar från den enskilda vägen från 
allmänna vägen till södra änden av Sjöhagsvägen. Andelstal i sektion 
2 avser utförande och drift av Sjöhagsvägen. Styckningslotterna 
ansluts till båda sektionerna. 

Information om vägens längd, standard och skick har inhämtats från 
Håtuna-sjöhagens samfällighetsförening, som förvaltar till Håtuna-
Sånkan ga:1, och genom digital inmätning.  

Aktuellt vägnät består av grus och har en sträckning om cirka 2130 m 
och är cirka 4 m brett, totalt cirka 8520 m2. Vägarna består av grus och 
delar rustades upp på 1980-talet. Vägnätet är väldigt gammalt men 
delar av vägarna anlades på 1940-talet samt 1960-talet. 

Standard 

Vägar i tätort som servar permanentbebyggelse och därför har relativt 
hög trafikintensitet bör i normalfallet klassas som bättre, medan 
landsbygdsvägar som servar fritidshusbebyggelse bör klassas som 
bra. Området som servas av gemensamhetsanläggningen är idag 
mestadels permanentboende men inom området finns även 
jordbruksfastigheter. Vägarna är dock av äldre standard och bedöms 
vara av standard anpassad till fritidsbostadsbebyggelse. Vägnätet 
bedöms sammantaget ha bra standard. 

Kostnaden för utförande av vägnätet bedöms vara 200 kr/m2.  
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Skick 

Håtuna-sjöhagens samfällighetsförening har uppgett att det är 
normalt skick på vägnätet. Huvuddelen av vägen har en bra tvärlutning. 
Inga stora vattenansamlingar. Potthål och korrugering på vissa avsnitt. 
Hastigheten är 30 km/h vid framförande av fordon. En del lösgrus eller 
grusvallar. Hela vägområdet, minst två meter från vägbanan, är fritt från 
sly och träd. 

Sammantaget bedöms vägnätet vara i normalt skick.  

Värderings-
beräkning 

Med ovan angivna ställningstagande bedöms anläggningens värde 
vara:  

8520 m2 * 200 kr/m2 * 0,6 * 0,75 ≈ 767 000 kr  

Ersättnings-
beräkning 

Gemensamhetsanläggningen har totalt 77 279 andelar.  

Andelstal beräknas enligt anläggningsbeslutet utifrån tonkilometoden. 
Aktuella styckningslotter ska enligt den metoden båda ha andelstal 
1800. 

900 (fritidsbostad) * 1 * 2 km * 100/100=1800   

En anslutande fastighet som ska ha andelstal 1800 får därmed betala 
en summa motsvarande Y kronor enligt nedan. Uträkningen ska 
således göras enligt följande formel:  

(Anläggningens värde + föreningens tillgångar) – föreningens förbindelser = 
X kronor 

X kronor/(totala andelar)* 1800 (andelstal) = Y kronor 

Ersättningen ska således utgöras av Y kronor. 
 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
Hany.Touman@upplands-bro.se 

2019-11-11 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 lagertält 
på fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lagertält 

med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).  

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Carina Lindqvist med 
behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Bygglov inkl. startbesked: 42 780 kr 
Kungörelse:  273 kr 
Summa:   43 053 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 
Sand och Grus AB Jehander inkom den 9 september 2019 med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av lagertält. Bygglovsavdelningen bedömer att 
förslaget uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår 
att Bygg- och Miljönämnden beviljar bygglov. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkom 2019-09-09. 
 Anmälan av certifierad kontrollansvarig, inkom 2019-10-16. 
 Verksamhetsbeskrivning och omgivningspåverkan, inkom 2019-10-16. 
 Situationsplan, inkom 2019-09-09. 
 Situationsplan med koordinatlista, inkom 2019-10-16. 
 Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2019-09-09. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-11-11 BMN 19/0001 

 
 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sand och Grus AB Jehander inkom den 9 september 2019 med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av lagertält. Av orienteringskarta nedan framgår aktuell 
placering. 

 

Orienteringskarta aktuell placering 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Yttranden och remisser  

Inga sakägare berörs varför ej aktuellt med underrättelse enligt 9 kap. 25 § 
PBL. 

Skäl till beslut 
Rättsliga utgångspunkter 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-11-11 BMN 19/0001 

 
 

 

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av 
detaljplan ska enligt 9 kap. 31 § PBL bifallas om den sökta åtgärden uppfyller 
kraven i 2 kap. PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 kap. PBL, 
inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 8 kap. PBL. 

Bedömning 
Åtgärden bedöms inte föranleda detaljplanekrav utan markens lämplighet för 
den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om bygglov. 
Åtgärden strider inte mot översiktsplanen. 
Byggnad är väl utformad och bidrar till en god färg, form och materialverkan 
med hänsyn tagen till platsens förutsättningar. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Information 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Bygg- och miljönämnden har lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan, inkom 2019-09-09. 
2. Anmälan av certifierad kontrollansvarig, inkom 2019-10-16. 
3. Verksamhetsbeskrivning och omgivningspåverkan, inkom 2019-10-16. 
4. Situationsplan, inkom 2019-09-09. 
5. Situationsplan med koordinatlista, inkom 2019-10-16. 
6. Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2019-09-09. 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
 Ägare till fastighet Håbo Häradsallmänning S:1 - delges med 

delgivningskvitto 













 







50

50

60

50

50

50

50

50

50

55

55

55

55

55

55

56

52

58

54

58

52

52

52

56

54

54

52

52

56

54

56
5452

51

53

53

53

53

51

57

57

51

53

51

53

51

51

51

51

51

51

51 53

53

51

57

57

61

59

51

53 51

4

3
2

1

Ny byggnad

Tält 20x40m

Koordinatlista



 

Verksamhetsbeskrivning och analys av omgivningspåverkan 
 
Verksamheten omfattar brytning, förädling och försäljning av berg, samt införsel av externa massor såsom 
entreprenadberg, betong, asfalt, stubbar, ris och rena schaktmassor för återvinning eller efterbehandling. 
En av produkterna som produceras är Halkstopp, krossat berg för halkbekämpning, och det är viktigt att 
denna produkt förvaras torrt för att undvika tjälbildning och därmed spridningsproblem under vintern. Vid 
snabbt växlande väderlek eller kraftigt snöfall är behovet av denna produkt väldigt stort varför det 
förvaringsutrymme som finns i dagsläget inte är tillräckligt. 
 
Verksamheten påverkar landskapsbilden genom uttag av råmateriel och under verksamhetstiden upplag av 
slutprodukter, uppställning av produktionsutrustning och byggnader tillhörande verksamheten. I dagsläget 
finns inom verksamhetsområdet förutom krossar och siktar för produktion en kontorsbyggnad, en verkstad, 
en lada för förvaring av vinterprodukter samt ett par containrar för förvaring.  
Verksamheten bedrivs i ett större skogsparti utan direkt insyn från bebyggelse eller vägar och uppförandet av 
ansökt byggnad bedöms inte ha en negativ påverkan på landskapsbilden då den placeras inom befintlig 
verksamhets gränser. 
 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
Hany.Touman@upplands-bro.se 

2019-11-11 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Ansökan om startbesked för avvikelse från 
föreskrift i BBR 5:537 på fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:101 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden vägrar startbesked med stöd av 10 kap. 23 § 

plan- och bygglagen (PBL).  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Vägrat startbesked: 1 680 kr 
Summa:   1 680 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 
Henrik Werkström inkom den 6 augusti 2018 med en ansökan om bygglov för 
inglasning av balkong och altan i bostadshus. Bygglov och startbesked 
meddelades den 23 augusti 2018 för åtgärden utan avvikelser från föreskrifter i 
BBR avseende brandskydd. Henrik inkom den 25 juli 2019 med ansökan om 
startbesked för förslag som bedöms innehålla avvikelse från föreskrift i BBR 
5:537. Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget inte uppfyller 
förutsättningarna för startbesked i 10 kap. 23 § PBL och föreslår att Bygg- och 
Miljönämnden vägrar startbesked för den föreslagna lösningen. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkom 2019-07-25. 
 Mailkorrespondens med sökande 2019-07-25 t.o.m. 2019-11-05. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2019-11-11 BMN 19/0001 

 
 

 

 Remissvar från brandingenjör på Brandkåren Attunda, inkom 2018-08-
27 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Henrik Werkström inkom den 6 augusti 2018 med en ansökan om bygglov för 
inglasning av balkong och altan i bostadshus. Bygglov och startbesked 
meddelades den 23 augusti 2018 för åtgärden utan avvikelser från föreskrifter i 
BBR avseende brandskydd. Henrik inkom den 25 juli 2019 med ansökan om 
startbesked för förslag som bedöms innehålla avvikelse från föreskrift i BBR 
5:537. Av orienteringskarta nedan framgår aktuell fastighet. 

 

Orienteringskarta 

 

Fotografi aktuell balkong 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2019-11-11 BMN 19/0001 

 
 

 

Aktuellt brandskydd 

Vid genomgång av handlingar i arkivet från uppförandet av byggnaden 1971 
(hus 18) hittas ingen brandskyddsbeskrivning, brandritning eller beteckningar 
på konstruktionsritningar som redovisar hur byggnadens skydd mot 
brandspridning är utformat. Av konstruktionsritningarna går dock att utläsa att 
det översta bjälklaget är av trä samt att takfot är ventilerad. 

 

Sektionsritning från nybyggnad 1971 

Aktuellt förslag 

Henrik inkom den 25 juli 2019 med ansökan om godkännande av lösningen 
enligt urklipp nedan. 
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Remisser  

Nedanstående svar erhölls från brandingenjör Pontus Olsson på Brandkåren 
Attunda den 27 augusti 2018 (för svaret i sin helhet, se bilaga) 

”Vi har tittat på din fråga som vi pratade om på telefon. Vår enda synpunkt är 

att grannarna verkar fortsatt ha genomsläpplig takfot på sina balkonger. För att 
förhindra att en brand på den inglasade balkongen sprider sig upp på vinden via 
grannens takfot bör den utföras igensatt alternativt utförd med brandklassad 
ventil inom 1,0 meter från den inglasade balkongen.” 

För svaret i sin helhet, se bilaga. 

Remiss har inte skickats till Brandkåren Attunda ånyo då tidigare erhållet svar 
belyser aktuell fråga.  

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande mellan 2019-11-21 och 
2019-12-04. Yttrande som inkommer kommer att presenteras för politikerna i 
Bygg- och miljönämnden inför beslut vid nämndsammanträdet den 12 
december 2019.  

Skäl till beslut 
Rättsliga utgångspunkter 
Enligt 10 kap. 23 § PBL ska byggnadsnämnden med ett startbesked godkänna 
att en åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om bl.a. åtgärden kan antas komma 
att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. 

Om byggnadsnämnden är tveksam till byggherrens egenkontroll eller befarar 
att de tekniska egenskapskraven inte kommer att uppfyllas ska inget 
startbesked ges. (prop. 2009/10:170 sid. 317) 
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Byggherren har möjlighet att begära ett startbesked trots att byggnadsnämnden 
bedömer att förutsättningarna för detta inte är uppfyllda. Byggnadsnämnden 
kan då ta ett beslut om vägrat startbesked. Sökanden har möjlighet att 
överklaga det beslutet. (prop. 2009/10:170 sid. 317) 

Sedan 2012 innehåller Boverkets byggregler, BBR, även regler om ändring av 
byggnad. Kraven ska normalt endast tillämpas på den ändrade delen. I grunden 
är det dock samma tekniska egenskapskrav som gäller vid ändring som vid 
uppförande av nya byggnader. Vid ändring får man dock anpassa och göra 
avsteg från kraven med hänsyn till: ändringens omfattning, byggnadens 
förutsättningar, varsamhetskravet, och förvanskningsförbudet. Det finns dock 
alltid en miniminivå som inte får underskridas. Ändringen får således inte 
medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.  

Enligt föreskrift i Boverkets byggregler, BBR. 5:537 ska skydd mot brand- och 
brandgasspridning mellan brandceller upprätthållas vid inglasning av 
utrymmen som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, loftgångar och 
uterum.  

Bedömning 
I detta byggärende prövas vilka krav som aktualiseras i samband med 
ändringen. Utgångspunkten är att ändringen inte får medföra en oacceptabel 
risk för människors säkerhet.  

Som konstaterats ovan är befintlig takfot ventilerad. En sådan lösning godtas 
inte enligt dagens byggregler, BBR 5:535. Det bedöms således redan finnas en 
brist i byggnaden. Detta är dock inget som kan tas till intäkt för lägre 
skyddsnivå vid ändring i byggnader som medför förändrade förhållanden, som 
t.ex. ökad risk avseende brandspridning. I dessa situationer behöver utföras 
åtgärder som säkerställer att ändringen inte medför en försämring och därmed 
större risk för människors säkerhet. 

Vindsutrymme på de intilliggande grannfastigheterna (Kungsängens-Tibble 
1:100 och Kungsängens-Tibble 1:102) bedöms inte ingå i samma brandcell 
som bostadslägenheten på nu aktuell fastighet (Kungsängens-Tibble 1:101). 
Det är således fråga om ett förhållande mellan två olika brandceller vilket 
föreskrift i BBR 5:537 tar sikte på, se skiss nedan. 
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Skiss där blå pilar visar risk för brandgasspridning till vind. 

Aktuell ändring medför en ökad risk för spridning av brandgas från den 
inglasade balkongen vidare in i anslutande brandceller jämfört med öppen 
balkong genom att t.ex. mängden brännbart material ökar på balkongen, dörren 
mellan balkong och lägenhet oftare står öppen. (K. Fallqvist, A. Klippberg, B. 
Björkman (2013). Brandskydd i Boverkets byggregler. Stockholm. Sid. 171) 

För att möta den ökade risken ändringen medför och motverka att en sekundär 
brand startar på vindsutrymme på grannfastigheterna behövs t.ex. sådana 
skyddsåtgärder som nämns i remissvar från brandingenjör på Brandkåren 
Attunda: att takfot utförs igensatt alternativt med brandklassad ventil inom 1,0 
meter från den inglasade balkongen för att uppfylla krav i BBR 5:537.  

Undertecknad har genom samtal med ägarna till grannfastigheterna förstått att 
grannarna inte tillåter byggherren att utföra dessa åtgärder i deras fastigheter. 
Det är således civilrättsliga aspekter som hindrar sökande från att utföra de 
åtgärder som brandingenjör på Brandkåren Attunda nämner som exempel i sitt 
remissvar. 

Då kravnivån i BBR 5:537 aktualiseras i samband med åtgärden och 
byggherren inte redovisat lösning som bedöms uppfylla kravnivån kan 
Bygglovsavdelningen inte annat än bedöma att förslaget inte uppfyller 
förutsättningarna för startbesked i 10 kap 23 § PBL och föreslår mot bakgrund 
därav att Bygg- och Miljönämnden vägrar startbesked. 

Barnperspektiv 
Vad är barnens bästa (befintliga/framtida barn i aktuell radhuslänga)?  
Krav på byggnadstekniskt brandskydd regleras i plan- och bygglagen (PBL), 
plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR). 
Bestämmelserna syftar bl.a. till att motverka olycksfall som leder till 
personskador.  
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet) och artikel 6 (barnets 
rätt till liv, överlevnad och utveckling). 
Det bedöms ligga i barnets bästa att utformning av brandskyddet följer 
bygglagstiftningen som ämnar skydda mot brandspridning mellan brandceller 
för att motverka olycksfall som leder till personskador. Mot bakgrund av detta 
dras slutsats att det inte är för barnens bästa att utforma brandskyddet på det 
sätt som ansökan avser i samband med aktuell ändring. 
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Samhällsbyggnadskotoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan, inkom 2019-07-25. 
2. Mailkorrespondens med sökande 2019-07-25 t.o.m. 2019-11-05. 
3. Remissvar från brandingenjör på Brandkåren Attunda, inkom 2018-08-

27 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
 Ägarna till fastigheten Kungsängens-Tibble 1:101 - delges med 

delgivningskvitto 
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Sandra Binggeli

Från:   
Skickat: den 25 juli 2019 13:05 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands‐bro.se> 
Kopia: '  
Ämne: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38 
 
Hej Markus, Tack för att du tog dig tid att besöka oss och se hur det ser ut i praktiken. Enligt överenskommelse vid 
besiktning på plats översänds önskan om justering av bygglov enligt nedan. 
 

 Väggar mot grannbalkonger görs med brandklass EI60 och vindsutrymme (se rödmarkerade i illustration 
nedan) 

 Kravet om åtgärder i grannfastigheter tas bort 
 
Med vänliga hälsningar 
Henrik Werkström 
 

 
 



1

Hany Touman

Från: Hany Touman
Skickat: den 5 november 2019 13:03
Till:
Kopia: Markus Dalaholm Lervik; 'Karin Kroon'
Ämne: SV: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38, Bygg.2018.295 

Hej, 
 
Kommer att skriva fram ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut att vägra startbesked för den föreslagna lösningen till politikerna i Bygg- och miljönämnden (jag kommer 
redogöra för den information vi har om befintligt brandskydd i tjänsteutlåtandet). 
 
Tjänsteutlåtandet kommer att kommuniceras med er inför beslut där ni ges möjlighet att yttra er i ärendet och över tjänsteutlåtandet. Ert yttrande kommer sedan att 
presenteras för politikerna inför beslut. 
 
Återkommer när tjänsteutlåtandet är klart. Vi hörs. 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från:   
Skickat: den 4 november 2019 12:34 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>; 'Karin Kroon'  
Ämne: VB: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38, Bygg.2018.295  
 
Hej Hany, 
 
Dit teoretiska resonemang stämmer men är inte applicerbart här eftersom brandcellerna per idag är helt öppna mot varandra, d.v.s. helt saknar brandskydd. Det finns två 
möjliga tolkningar antingen är hela området över balkongerna att anse som samma brandcell som vindsutrymmet. I detta fall saknas det här helt brandskydd på alla sätt 
idag då utrymmet är helt öppet. En öppen dörr till en balkong som i sig är brandklassad ökar således högst sannolikt brandskyddet avsevärt jämfört med alla tänkbara 
brandscenarion. Det är ju helt logiskt omöjligt att brandskyddet försämras om det per idag redan helt saknas. Det andra scenariot är att vindens brandcellsgräns går lodrät i 
ytterväggens förlängning. I detta fall är avståndet idag inte godkänt, men med vår inglasning skulle det bli godkänt. Hela resonemanget här är en frukt av att 
granfastigheternas brandskyddskonstruktion inte är godkänd. Hade den varit det hade inglasningen följt mönsterexempel på godkända utföranden enligt Boverkets 
dokumentation. Detta gick vi igenom vid syning på plats och det är otroligt tråkigt att nu hamna i denna diskussion igen. 
 
Sammanfattningsvis föreligger således inte någon som helst försämring av brandskyddet, vilket du anför som skäl till ditt beslut. Tvärt om förbättras brandskyddet avsevärt. 
Jag måste därför be dig att omvärdera ditt beslut, och om du fortsatt bibehåller din ståndpunkt beskriva dem utifrån de här faktiskt föreliggande förhållandena så att de i 
det fallet går att överklaga. 
 
Vänligen  
 
Henrik Werkström 
 
PS. Det är fortsatt så att den uppenbara lösningen här på alla problem vore att förelägga grannfastigheterna att tillse att deras brandskydd uppfyller gällande krav. Vilket 
kommunen faktiskt är skyldiga att göra. Och om de vägrar så kan det knappast förhindra mig från att få bygglov på brandskyddsförbättrande åtgärder i min fastighet. DS 
 
 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 4 november 2019 11:23 
Till:  
Kopia: 'Karin Kroon' <  Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: SV: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38, Bygg.2018.295  
 
Hej Henrik, 
 
Inglasade balkonger ökar risken för spridning av brandgas från en inglasad balkong vidare in i anslutande brandceller jämfört med öppen balkong genom t.ex. mängden 
brännbart material ökar på balkongen, dörren mellan balkong och lägenhet oftare står öppen. Denna riskökning medför krav på åtgärder för att inte försämra skyddet mot 
brandspridning mellan byggnadens brandceller. Att befintlig byggnad har brister i brandskyddet kan inte godtas som argument för försämring av brandskyddet i detta 
ärende. 
 
Som jag tidigare informerat om är vår bedömning att den senast inlämnade lösningen inte uppfyller kraven i BBR vilket medför att vi inte kommer kunna utfärda 
slutbesked. 
 
Tjänstemän på bygglovsavdelningen har inte makten att neka er slutbesked. Detta kan endast politikerna i Bygg- och miljönämnden göra. Anser ni att vi har gjort en felaktig 
bedömning så har ni rätt att begära ett beslut i frågan varefter Bygg- och miljönämnden får fatta beslut.  



2

Går Bygg- och miljönämndens beslut er emot kan ni överklaga beslutet vidare via instansordning: 1. Länsstyrelsen 2. Mark- och miljödomstolen i Nacka 3. Mark- och 
miljööverdomstolen Svea hovrätt. 
 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från:   
Skickat: den 29 oktober 2019 13:03 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: 'Karin Kroon' <  Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38, Bygg.2018.295  
 
Jag måste säga att detta är helt absurt, 
 
Det saknas per idag helt brandskydd mellan alla delarna i den här skissen 
Grannarna har uttryckligen avvisat att justera sina konstruktioner så de är brandsäkra, trots att de enligt lag är skyldiga till det 
Jag får inte bygga en i mina delar brandsäker konstruktion eftersom grannarna inte vill brandskydda sina delar 
Tillsynsmyndigheten anser sig inte ha tid att ålägga grannfastigheterna att brandskydda sina fastigheter enligt lag 
Den ena myndigheten (brandförsvaret) säger att jag själv ska brandskydda mina delar, medan den andra (kommunen) förbjuder mig att göra det… 
Ett utlåtande från boverket (tredje myndigheten) indikerar på att jag uppfyllt det som kan åläggas mig redan i det initiala bygglovet. 
 
Hur förväntas jag agera när samtliga inblandade offentliga instanser ställer sig helt likgiltiga inför denna faktiska situation. Samtliga instanser hänvisar till ”brandkonsulter” 
men ingen sådan har någon som helt möjlighet att påverka grannarna att brandskydda sina fastigheter. Det är ju ett myndighetsuppdrag. 
 
Det som klart kan konstateras är att:  

 .. brandskyddet i vart fall inte försämras genom de åtgärder som redovisas i bygglovet 
 .. grannarna har aktivt hindrat brandsäkringen genom att motsätta sig brandskyddande insatser på sina fastigheter 
 .. när grannarna väljer/tvingas att brandskydda sina fastigheter uppfyller hela konstruktionen brandskyddskraven (eftersom min del redan är klar) 

 
Det finns således ingen nedsida på detta.  
 
Det är som sagt helt absurt… 
 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 29 oktober 2019 11:  

 
Kopia: 'Karin Kroon' <k Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: SV: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38, Bygg.2018.295  
 
Hej Henrik, 
 
Har gått igenom den reviderade lösningen. Skydd mot brandspridning från inglasad balkong till vind via grannens takfot bedöms fortfarande saknas, se skiss nedan.  

 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>  
Skickat: den 28 oktober 2019  

 
Kopia: 'Karin Kroon' < Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38, Bygg.2018.295  
 
Hej Henrik, 
Diarienumret för ärendet är Bygg.2018.295 och det är Hany Touman som handlägger. Jag stämmer av status med Hany. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Markus Dalaholm Lervik 
Byggnadsinspektör 
 

Från:   
Skickat: den 28 oktober 2019 13:21 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Kopia: 'Karin Kroon' <  
Ämne: Sv: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38 
 
Hej Markus, 
 
Saknar återkoppling på nedan. Kanske det kommit bort på vägen. I så fall kanske du har möjlighet att skicka det igen. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Henrik 
 

Från:   
Skickat: den 25 juli 2019 13:05 
Till: 'Markus Dalaholm Lervik' <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Kopia: 'Karin Kroon'  
Ämne: Justering bygglov inglasning av balkong Krikonstigen 38 
 
Hej Markus, Tack för att du tog dig tid att besöka oss och se hur det ser ut i praktiken. Enligt överenskommelse vid besiktning på plats översänds önskan om justering av 
bygglov enligt nedan. 
 

 Väggar mot grannbalkonger görs med brandklass EI60 och vindsutrymme (se rödmarkerade i illustration nedan) 
 Kravet om åtgärder i grannfastigheter tas bort 

 
Med vänliga hälsningar 
Henrik Werkström 
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Hany Touman

Från: Pontus Olsson <pontus.olsson@brandkaren-attunda.se>
Skickat: den 27 augusti 2018 16:41
Till: Hany Touman
Ämne: Ang.: VB: Beslut [BYGG.2018.295]

Hej Hany. Vi har tittat på din fråga som vi pratade om på telefon. Vår enda synpunkt är att grannarna verkar fortsatt ha genomsläpplig takfot på sina balkonger. För 
att förhindra att en brand på den inglasade balkongen sprider sig upp på vinden via grannens takfot bör den utföras igensatt alternativt utförd med brandklassad 
ventil inom 1,0 meter från den inglasade balkongen. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Pontus Olsson 
Brandingenjör 
  

----- Ursprungligt meddelande ----- 
Från: "Hany Touman" <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Till: "Pontus Olsson" <pontus.olsson@brandkaren-attunda.se> 
Kopia: 
Ärende: VB: Beslut [BYGG.2018.295] 
Datum: mån 27 aug 2018 09:01 
  

  

  

  

Vänligen 

  

Hany Touman 

Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 

  

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

  

08-518 322 01 

hany.touman@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 

  

Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 

  

Från:  
Skickat: den 24 augusti 2018 16:42 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>; '  
Ämne: SV: Beslut [BYGG.2018.295] 

  

Hej Hany, 

  

Tack för bra ock konstruktivt samtal idag. I grunden har vi samma intention och detta är mer att jag kommunicerar ytterligare information till dig för att du ska känna 
dig säker. Det ser jag inga problem med. 

  

Jag har tittat över den befintliga konstruktionen i detalj och föreslår utifrån det i första hand följande: 

  

1. Väggar mot intilliggande balkonger. 
För att säkerställa heltäckande skydd mot brandspridning kompletteras de befintliga väggarna så att det bildas en enhetlig, sammanhängande vägg, från 
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golv till tak (yttertakets undersida/råspont) som i sin helhet uppfyller minst EI30. Dessa väggar ansluter även mot befintlig yttervägg mellan bostad och 
balkong. Det innebär i praktiken att väggen, i sin helhet kommer att bestå av minst material enligt Bild 1: 
 

 
Bild 1 
 
Det innebär att brandspridning till intilliggande balkonger eller vindsutrymmen i intilliggande fastighet eliminerats då denna väg är helt stängd. Detta framgår 
av bild 2 där denna förlängning/komplettering av vägg mot intilliggande balkong illustreras. 
 

 

Bild 2 

2. Vägg mellan balkong och vind. 
Här förlängs den befintliga ytterväggen så att balkongen och vinden helt åtskiljs med tätslutande vägg mot yttertak, d.v.s. utan takfotsventilation. Den tidigare 
vindsventilationen i takfoten har redan ersatts av luftintag i yttertaket enligt principen beskriven i bild 3 (hämtat ur träguidens rekommendationer avseende 
ventilation av kallvind). 
 

 
Bild 3 
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Väggkonstruktionen är tätslutande även mot de takstolar som den med nödvändighet ansluter till. Det framgår på bild 4 att någon öppning mellan balkong 
och vind inte finns varken mot takstol eller mot yttertak och den illustrerar väl den framtida konstruktionen i det hänseendet. Notera också att utrymmet 
mellan överram och underram är igensatt. Bild 5 illustrerar konstruktionen i profil. Bild 6 illustrerar konstruktionen i plan. 
 

 
Bild 4 
 

 
Bild 5 
 

 
Bild 6 
 
Det innebär att ett förlopp där branden kan sprida sig till vinden genom ventilationsspalt (enligt bild 7) är eliminerat då öppning mellan balkongen och vinden 
helt saknas. 
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Bild 7 

Sammantaget innebär detta att samtliga väggar, golv och tak är sammansatta och konstruerade på ett sätt som eliminerar de risker för brandspridning till 
intilliggande fastigheter eller vind, som jag uppfattar att du önskat säkerställa. 

  

Jag hoppas att detta ger dig den information du önskar. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

/Henrik Werkström 

  

  

  

  

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Skickat: den 23 augusti 2018 18:01 
Till: Henrik Werkström  
Ämne: Beslut [BYGG.2018.295] 

  

Hej Henrik, 

  

Beslut för ärende med dnr BYGG.2018.295 är nu klart. 

Bifogade dokument har försetts med digitalsignatur på sidorna och är därför original. 

  

Fakturan skickas med vanlig post. 

  

  

Upplysningar 

Vänligen obeservera de verifikat jag efterfrågar för slutbesked (punkt b-c) som handlar om skydd mot fall och skydd mot skärskador - dessa utgör tillägg till de i 
kontrollplanen faställda kontrollerna och bör beaktas redan nu så att det blir rätt från början. 

(En liten parantes: vad gäller utrymningsvägar så är det krav på två av varande oberoende sådana i händelse av att en skulle bli blockerad - varav ett direkt från 
våningsplanet. I aktuell lägenhet utgör fönsterutrymning (hopp) utrymning direkt från det övre våningsplanet medans interntrappan är väg till alternativ 
utrymningsväg som ligger i fasad på bottenvåningen. Interntrappan i sig är således inte en utrymningsväg enligt definition i BBR 5.) 

  

  

Ring eller maila gärna mig om ni har frågor. 

  

  

  

  



5

  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Hany Touman 

  

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08-581 690 00 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

www.upplands-bro.se 

  

  

Ärende hos kommunen: BYGG.2018.295 

Mottagare:  

  

  
 
 
Pontus Olsson  
Brandingenjör  
 

 
 
Brandkåren Attunda  
Postadress:  
Brandkåren Attunda  
Box 464  
191 24 SOLLENTUNA  
 
Växel: 08 - 594 696 00  
Direkt: 08 - 584 301 22  
Mobil: 070-421 21 87  
 
Besök oss på www.brandkaren-attunda.se eller www.facebook.se/attunda  
Org. nr: 222000-0976  
-------------------------------------------------------------------------------------  
Gemensam räddningstjänst för kommunerna  
Järfälla  Knivsta  Sigtuna  Sollentuna Upplands-Bro  Upplands Väsby  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2019-11-14 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 
bostadshus och garage på fastigheten Skälby 
5:13 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

bostadshus med garage med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  

2. Kontrollansvarig är Bengt-Olov Jansson 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Bygglov:   11 160 kr 

Startbesked  15 345 kr 

Kommunicering    2790 kr  

Kungörelse:       273 kr 

Summa:  29 658 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 10 oktober 2019 om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage. Huvudbyggnaden har en 

byggnadsarea på 202 kvadratmeter och garaget har en byggnadsarea på 59,7 

kvadratmeter. Båda byggnaderna är i ett plan. 

Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9 

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

bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage med stöd av 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen (PBL). 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-11-14 BMN 19/0001 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 10 oktober 2019 

 Ansökan reviderad som inkom 17 oktober 2019 

 Situationsplan som inkom 16 oktober 2019 

 Plan- fasad- och sektionsritning garage som inkom 16 oktober 2019 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 oktober 2019 

 Fasadritningar huvudbyggnad som inkom 10 oktober 2019 

 Plan- och sektionsritningar som inkom 10 oktober 2019 

 Fasader nordväst/sydost med marklinjer som inkom 10 oktober 2019 

 Fasader nordost/sydväst med marklinjer som inkom 10 oktober 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 25 oktober 2019 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan den 10 oktober 2019 om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage. Huvudbyggnaden har en 

byggnadsarea på 202 kvadratmeter och garaget har en byggnadsarea på 59,7 

kvadratmeter. Båda byggnaderna är i ett plan.  

Bakgrund 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Området är inom riksintresse för 

kulturmiljö.  

För gällande fasighet finns ett tidigare förhandsbesked som har gått ut. 

Förslaget uppfyller inte villkoren i förhandsbeskedet då sökande söker lov för 

ett enplanshus och inte tvåplanhus. Den sökta förslaget har något större 

byggnadsarea för huvudbyggnad men mindre bruttoarea än vad som var 

villkorat i förhandsbesked. 

Ärendet har diskuterats med kommunens översiktsplanerare Ullrika 

Gyllenberg. Hon har bedömt att byggnaderna är anpassade till kulturmiljön i 

området. 

Utformning som finns i den samlade bebyggelsen i Skälby gällande den övre 

delen, är en modern villaarkitektur som tidigare beviljats lov just för detta 

mindre område. Bebyggelsens utformning frångår den utformning som finns i 

riksintresseområdet i övrigt för stora delar av Lennartsnäs. 

Sökande har meddelat att de kommer skicka in en ny anmälan om avlopp till 

miljöavdelningen. I förhandsbeskedet har tomten bedömts lämplig för ett nytt 

avlopp. Byggnaden och fastigheten har bedömts tillgängliga enligt de krav som 

finns. Sökande har redovisat in en ny infart till fastigheten. Infarten kommer 

kräva ett servitut som går via Skälby 5:4, det vill säga sökandes stamfastighet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-11-14 BMN 19/0001 

 
 

 

Yttranden och remisser  

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

Det har inte kommit in några yttranden under grannhörandetiden. 

Skäl till beslut 

Förslaget följer översiktsplanen. Förslaget bedöms också uppfylla villkoren i 9 

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

bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage med stöd av 9 kap. 31 § 

plan- och bygglagen (PBL). 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshadläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 10 oktober 2019 

2. Ansökan reviderad som inkom 17 oktober 2019 

3. Situationsplan som inkom 16 oktober 2019 

4. Plan- fasad- och sektionsritning garage som inkom 16 oktober 2019 

5. Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 oktober 2019 

6. Fasadritningar som inkom 10 oktober 2019 

7. Plan- och sektionsritningar huvudbyggnad som inkom 10 oktober 2019 

8. Fasader nordväst/sydost med marklinjer som inkom 10 oktober 2019 

9. Fasader nordost/sydväst med marklinjer som inkom 10 oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Meddelande om kungörelse till: Kungsänges-Ålsta 1:38, Skälby 5:1, 

Skälby 5:10, Skälby 5:3, Skälby 5:5 



























 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2019-11-19 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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Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar om positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Tibbl-Önsta 4:40 med 

stöd av 9 kap. 17,18 §§ Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Villkor på utformning av byggnader: 

Fastigheten ska användas i bostadsändamål 
Minsta tomtstorlek är 2000 kvm 
Endast en friliggande huvudbyggnad. Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 120 kvm 
Huvudbyggnad får uppföras i högst 1 våning med inred vind med en 
byggnadshöjd på 3,5 meter 
Huvudbyggnad skall placeras längs fram på tomten med minst 6,0 
meter avstånd från gatan och 4,5 meter från övriga tomtgränser 

3. I samband med ansökan om bygglov ska även en ansökan om enskild 

avloppsanläggning skickas in till Bygg- och miljönämnden. Startbesked 

ska inte ges utan tillstånd för enskild avloppsanläggning. Provtagning 

av vattenkvalitet ska även utföras vid ansökan om bygglov. 

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

57 

Timdebitering:   8 400 kronor 

Kommunicering:   2 790 kronor 

Kungörelse:      272 kronor 

Summa:   11462 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-11-19 BMN 19/0001 

 
 

 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område och intill fritidshusområde Näshagen. Enligt 

Översiktsplan ÖP 2010 ligger platsen inom område i bebyggelseområde som 

prioriteras för att förses med kommunalt vatten- och avlopp. Del av fastigheten 

Tibble-Önsta 4:40 ligger inom riksintresse för försvarsmakten men placering 

av tilltänkt fastighet ligger utanför riksintresse. Angöring av tomten är tänk att 

ske från den befintliga mjölkarvägen. Byggnadsplan 5701-F, ”NÄSHAGEN” 

från 1956 ligger vänster och söder om föreslagen avstyckning. 

Bygg- och miljönämnden föreslås med stöd av 9 kap 17,18 §§ plan- och 
bygglagen meddela ett för sökande positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-08-30 

 Översiktskarta som inkom 2019-08-30 

 Situationsplan som inkom 2019-08-30 

Ärendet 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

och garage på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. Enligt Översiktsplan ÖP 2010 ligger platsen inom 

område i bebyggelseområde som prioriteras för att förses med kommunalt 

vatten- och avlopp.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplan. 

Vatten och avlopp 

Fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Åtgärden kräver därför anordnande av enskilda anläggningar för vatten 

och avlopp.  

Bygg- och miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet och bedriver tillsyn över 

enskilda avloppsanläggningar. Anläggandet av avloppsanläggningar är 

tillståndspliktigt och vid ansökan om bygglov ska även en ansökan om enskild 

avloppsanläggning lämnas in till Bygg- och miljönämnden.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har varit föremål för samråd i enlighet med PBL 9 kap 25§. Kända 

sakägare och Försvarsmakten har beretts tillfälle att yttra sig. Fastighet Tibble-

Önsta 4:32 har inkommit med invändningar att ett beviljande bygglov kan 

förändra hela områdets karaktär. Försvarsmakten har inga synpunkter. 
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Utformning och skäl till beslut 

Vid en ansökan om förhandsbesked ska nämnden pröva om den föreslagna 

åtgärden är bäst lämpad för markanvändningen. En sådan 

lokaliseringsprövning ska omfatta en avvägning mellan allmänna och enskilda 

intressen enligt 2 kap. PBL. Fastigheten Tibble-önsta 4:40 berörs inte av några 

riksintressen, utpekade natur- och kulturmiljövärden eller andra dylika 

reglerade allmänintressen som utgör ett hinder för det enskilda intresset av 

exploatering.  

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad 

för ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheten att ordna 

vattenförsörjning och avlopp. I samband med bygglovsansökan ska ansökan 

om avloppsanläggning lämnas in till Bygg- och miljönämnden och en 

utredning av kvalitet och kapacitet på vattenförsörjningen utredas. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att den föreslagna åtgärden är förenlig 

med allmänna intressen. Bygg- och miljönämnden föreslås därför ge ett 

positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 

Tibble-Önsta 4:40 med stöd av 9 kap. 17,18 §§ PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnperspektivet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovsarkitekt 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-08-30 

2. Översiktskarta som inkom 2019-08-30 

3. Situationsplan som inkom 2019-08-30 

4. Yttrande-Tibble-Önsta 4:32 

5. Yttrande, miljöavdelning, Upplands-Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Sökande, delges med delgivningskvitto 

 Tibble-önsta 4:23 meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:3 meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:30 meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:31 meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:32 delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:40 delägarna, meddelande om kungörelse 
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Sandra Binggeli

Från: Bygg- och miljönämnden
Till: Tony Ebrahimi
Ämne: Sv: Yttrande i BYGG.2019.50

Från: Mira Ernkvist    
Skickat: den 24 september 2019 10:18 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Ämne: Yttrande i BYGG.2019.50 
 
Hej, 
 
Vi har mottagit grannhörande för ärende BYGG.2019.50. 
 
Då den planerade fastigheten ligger utanför detaljplan (det ser ut som att tomt Tibble‐Önsta 4:40 har styckats) så 
tycker vi inte att det är lämpligt att bygga ett nytt hus där. Vi är rädda för att fler tomter utanför detaljplanen kan 
styckas upp och bebyggas och därmed förändra hela områdets karaktär.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Mira Ernkvist och Mattias Schmidt 



Från: Åsa Bergström
Till: Tony Ebrahimi
Kopia: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Sv: Intern remiss [BYGG.2019.50]
Datum: den 3 oktober 2019 13:27:51

Miljöavdelningen avstyrker avstyckning med hänvisning till att det finns grävda brunnar
nedströms och att hela området har behov av förbättrade avloppslösningar. Det innebär allt för
stora risker med markbearbetning för byggnation, anslutningsväg samt ny borrad
dricksvattenbrunn, ev borrning för bergvärme samt ev. ny avloppsanläggning med risk för
påverkan på grannars ytliga vattentäkter. På grund av att det finns en utbyggnadsplan för
kommunalt VA ska tillstånd för en enskild avloppslösning ske restriktivt eftersom kommunen kan
bli skyldig att lösa in avloppet den dag en anslutningspunkt är upprättad.
 
Näshagen omfattas av VA-plan, en plan för bättre lösning för både vatten och avlopp.
Mer information om det finns i VA-plan sid. 58-64. Behovet för Näshagen anges som "mycket
stort". "Tydligast framträder behovet för Mariedal, Näshagen samt Ålsta/Ensta/Aspvik (röd
grupp). För dessa bebyggelsegrupper kan det anses föreligga ett tydligt behov av allmän VA-
försörjning." När det gäller Tidplan framgår följande: ”Det beräknas vara möjligt för kommunens
VA-organisation att bygga ut ytterligare elva områden innan 2028. Prioriteringen för områdena
sinsemellan utgår till stor del från de praktiska förutsättningarna att bygga ut allmänt VA vad
gäller närhet till befintligt nät, särskilt i de norra delarna av kommunen. Från de nya
huvudledningarna vid Håbo-Tibble Kyrkby byggs det allmänna VA-nätet ut stegvis (Figur 3). Det
innebär att områdena Tibblehöjden (12), Kyrkbytorp (14), Mariedal (15), Långvreten (16) och
Näshagen (17) kommer att anslutas i nämnd ordning.”
 
Området som ansökan avser utgörs av en vacker skogsbacke med relativt brant stigning som
redan har lämnats orörd utanför planområdet, se bilder nedan. I ansökan önskas huset placeras
på ca 40 m höjd. Nivåskillnaden till grannfastigheterna kan upplevas som påtaglig, det vill säga
huset hamnar med utsikt över befintliga hus. Till exempel så ligger huset på Tibble-Önsta 4:23 på
ca 32,5 m, huset på Tibble-Önsta 4:29 på ca 31 m och huset på Tibble-Önsta 4:30 på 33,5.
 
 



 



 
 
 
 
Åsa Bergström
miljöchef
 
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 692 29
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-11-18 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 
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Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast på 
fastigheten Stora Ullevi 1:2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av mast på 

fastigheten Stora Ullevi 1:2 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och 

bygglagen (PBL). 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Bo Zetterberg med behörighet 

K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

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

därför ut från sökande. Avgift för startbesked debiteras separat. 

Bygglov:  11 625 kronor 

Kommunicering:  1 860 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 759 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 mast tillhörande 

järnvägens telekomutrustning på fastigheten Stora Ullevi 1:2. Syftet med 

masten är att förstärka signalstyrkan vid den berörda järnvägssträckan. 

Telekomtrafiken som den föreslagna masten ska förstärka är enligt ansökan en 

viktig del av järnvägens drift-, underhåll- och säkerhetssystem.  

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärdens placering intill järnvägen innebär 

att marken används på ett sådant sätt som medför en god hushållning samt att 
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marken tas i anspråk för det ändamål som platsen är mest lämpad för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. 

Åtgärden bedöms inte innebära någon förvanskning av bebyggelseområdet 

enligt 8 kap. 13 § PBL. Bygglovsavdelningen bedömer att resonemanget i det 

antikvariska utlåtandet som inkommit i ärendet är väl grundat och att det inte 

finns skäl till att ifrågasätta slutsatsen om att åtgärden inte riskerar medföra 

någon påtaglig skada på den särskilt värdefulla kulturmiljön i området. 

Åtgärden bedöms vara utformad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan på platsen enligt 2 kap. 

6 § PBL. Mastens relativt låga höjd på 18 meter bedöms medföra en begränsad 

påverkan på landskapsbilden. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden uppfyller 

förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-09-23 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2019-09-23 

 Situationsplan som inkom 2019-09-23 

 Typritning som inkom 2019-09-23 

 PM Antikvariskt utlåtande som inkom 2019-10-10 

 Skrivelse angående placering som inkom 2019-10-10 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-18 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av mast tillhörande 

järnvägens telekomutrustning på fastigheten Stora Ullevi 1:2. Syftet med 

masten är att förstärka signalstyrkan vid den berörda järnvägssträckan. 

Telekomtrafiken som den föreslagna masten ska förstärka är enligt ansökan en 

viktig del av järnvägens drift-, underhåll- och säkerhetssystem.  

Masten är 18 meter hög. Den placeras 9 meter från järnvägsspåret och cirka 15 

meter från Enköpingsvägen. Placeringen av masten motiveras med att det finns 

ett befintligt teknikhus på platsen. Enligt ansökan skulle en annan placering i 

närområdet vara möjlig men detta skulle kräva ny framdragning av el och fiber, 

ett nytt teknikhus och sannolikt en ny väg fram till anläggningen. 
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Förutsättningar 

Föreslagen åtgärd är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av 

några områdesbestämmelser. Masten placeras i direkt anlsutning till 

riksintresset för kulturmiljövården Låssa (AB 34). 

Den berörda järnvägssträckan där masten placeras är en del av Mälarbanan 

som är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § Miljöbalken 

(MB).  

Närmsta bebyggelse, som tillhör golfbana på fastigheten Stora Ullevi 1:1, är 

belägen drygt 200 meter från den föreslagna masten. 

Kulturmiljövärden 

Sökande inkom med ett antikvariskt utlåtande, upprättad av en certifierad 

sakkunnig av kulturvärden och en landskapsarkitekt, gällande mastens 

eventuella påverkan på riksintresset för kulturmiljövården. Bedömningen av 

åtgärdens påverkan på riksintresset utgår från från Riksantikvarieämbetets 

handbok "Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken". 

Centralt för bedömningen är huruvida åtgärden påverkar landskapets läsbarhet, 

alltså möjligheten att förstå och uppleva ett områdes kulturhistoriska 

sammanhang. 

I det området där masten placeras är odlingslandskapets storskaliga karaktär, 

arbetarboställen och torp samt Toresta herrgård bärande uttryck för 

riksintresset. Dessa uttryck bedöms i dagsläget som väl läsbara i landskapet. I 

det antikvariska utlåtandet konstateras att mastens påverkan på 

riksintresseområdet enbart kommer att vara visuell och inte funktionell 

eftersom rörelsestråk inte kommer att förändras eller barriärer skapas. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen i det antikvariska utlåtandet att 

åtgärden inte riskerar att medföra någon påtaglig skada eller risk för påtaglig 

skada på riksintresset. Placeringen i utkanten av landskapsrummet med 

bakgrund av höga landformer och intill en järnvägsinfrastruktur bedöms som 

optimal med hänsyn till områdets värden och topografiska förutsättningar.  

Åtgärden bedöms kunna medföra en viss negativ påverkan på upplevelsen av 

landskapsrummet då en modern mast syns i samband med ett historiskt 

landskap. Trots den negativa påverkan på upplevelsen bedöms åtgärden inte 

påverka kulturmiljöns skalor, former eller karaktärsdrag så att läsbarheten och 

förståelsen av landskapet påverkas negativt. Det storskaliga odlingslandskapet 

bedöms ha kapacitet att hantera moderna visuella inslag motsvarande den 

föreslagna masten. 

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 till de fastigheter som inkluderas i sändlistan längst ned i denna 

tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda sakägare i ärendet. Grannhörandet 
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skickades ut den 11 oktober 2019 och svarstiden löpte fram till den 1 november 

2019. Inga yttranden inkom i ärendet inom svarstiden för grannhörandet. 

Ärendet har inte remitterats till Försvarsmakten avseende hinderanalys för 

höga objekt och någon beställning av flyghinderanalys till Luftfartsverket har 

inte utförts eftersom den föreslagna masten är lägre än 20 meter. 

Utformning och skäl till beslut 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan om åtgärden: 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. Och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 

7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Fastigheten berörs inte av några områdesbestämmelser och 

bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden inte är en sådan som förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärdens placering intill järnvägen innebär 

att marken används på ett sådant sätt som medför en god hushållning samt att 

marken tas i anspråk för det ändamål som platsen är mest lämpad för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § PBL. 

Åtgärden bedöms inte innebära någon förvanskning av bebyggelseområdet 

enligt 8 kap. 13 § PBL. Bygglovsavdelningen bedömer att resonemanget i det 

antikvariska utlåtandet som inkommit i ärendet är väl grundat och att det inte 

finns skäl till att ifrågasätta slutsatsen om att åtgärden inte riskerar medföra 

någon påtaglig skada på den särskilt värdefulla kulturmiljön i området. 

Åtgärden bedöms vara utformad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan på platsen enligt 2 kap. 

6 § PBL. Mastens relativt låga höjd på 18 meter bedöms medföra en begränsad 

påverkan på landskapsbilden. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att åtgärden uppfyller 

förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför att bevilja bygglov för nybyggnad av mast på fastigheten Stora 

Ullevi 1:2. 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget till åtgärd inte medför någon direkt 

påverkan på barns levnadsmiljö specifikt. Intresset av en välfungerande 

infrastruktur och järnväg gäller dock för såväl barn som vuxna. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshadläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-09-23 

2. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2019-09-23 

3. Situationsplan som inkom 2019-09-23 

4. Typritning som inkom 2019-09-23 

5. PM Antikvariskt utlåtande som inkom 2019-10-10 

6. Skrivelse angående placering som inkom 2019-10-10 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Stora Ullevi 1:1 – meddelande om kungörelse 

 Toresta 1:1 – meddelande om kungörelse 

 Toresta 2:2 – meddelande om kungörelse 

 Toresta 4:1 – meddelande om kungörelse 

























 
 

 

 
Innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av 

kontrollansvariga 

(BFS 2011:14 KA 4 med ändringar) 

 
Grunden för bedömningen har varit: 

teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete, kunskap om bygglagstiftning 

och lämplighet för uppgiften. 

 
Certifieringen gäller till och med 2020-02-09 

under förutsättning att rapportering sker varje år 

Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med 

bekräftelse på godkänd årsrapportering. 

 
Beslutsdatum den 10 februari 2015 

 

Signed by: Per Svensson 

I am the author of this document  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden 

Tel: 010-516 50 00 

fragor.person@ri.se | www.ri.se 

 

Certifikatsnr SC0054-15 I 2015-02-10 

 
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

 

 
 

CERTIFIKAT 

Kontrollansvarig 
Behörighet K 

 
SC0054-15 

 
Bo Zetterberg 

611103-7518 
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PM ANTIKVARISKT UTLÅTANDE - STORA ULLEVI 1:2  

UPPDRAG 

Antikvariskt utlåtande, Låssa 

UPPDRAGSLEDARE 

Nicholas Bunker 

DATUM 

2019-10-09 

UPPDRAGSNUMMER 

11005558 

UPPRÄTTAD AV 

Nicholas Bunker/Anna Carver 

 

 

Bakgrund och syfte 

Upplands-Bro kommun har efterfrågad ett antikvariskt utlåtande med hänsyn en 

bygglovsansökan för nybyggnad av telekommast inom fastighet Stora Ullevi 1:2 i anslutning till 

riksintresset för kulturmiljövården Låssa (AB 34).  

 

Karta med Låssa (AB 34) riksintressegränsen den rött streckat område till vänster  

 

På uppdrag av Skanmast AB (Erik Göthlin) har SWECOs uppdrag omfattat att upprätta ett 

utlåtande över föreslagen telekommasts påverkan på riksintresse för kulturmiljövården. 
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Avgränsning och metod 

I bedömningen av förslagets påverkan på riksintresset och om förslaget kan leda till påtaglig 

skada av riksintresset används Riksantikvarieämbetets handbok ’Kulturmiljövårdens 

riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken’. Handboken togs fram 2014 i syfte att utveckla en 

samsyn mellan dem som berörs av riksintressen i sin verksamhet och för att riksintressen för 

kulturmiljövården ska bli mer kända, angelägna och begripliga. Handboken betonar att 

kulturmiljövårdens riksintressen ska ge ramar men inte utgör hinder för samhällsutvecklingen. 

 

I bedömningen av påverkan på ett riksintresseområde är landskapets läsbarhet central, d.v.s. 

möjligheten att förstå och uppleva ett områdes kulturhistoriska sammanhang. Läsbarheten 

består av fysiska uttryck som objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband. Det är 

åtgärdens konsekvenser för denna läsbarhet som ska analyseras vid en bedömning av påtaglig 

skada. Olika miljöer är olika känsliga för förändringar beroende på typ av miljö och 

kulturhistoriska innehåll. Handboken definierar fyra typer av miljöer som är känsliga för 

förändring på olika sätt.  

 

För att bedöma om en påverkan ska betraktas som negativ ska typ av åtgärder kartläggas och 

analyseras i förhållande till hur det bedöms påverka det kulturhistoriska sammanhanget och 

dess läsbarhet. Till exempel, vad försvinner och vad tillkommer? Är påverkan visuell eller 

funktionell? 

 

Som en sammanfattande slutsats avgörs vilka egenskaper som påverkas och hur dessa 

påverkas och om åtgärden medför mer än obetydlig skada. I de fall den föreslagna åtgärden 

innebär att de riksintressanta uttrycken och karaktärsdragen, eller delar av dessa riskerar att 

förloras eller förvanskas bör skadan bedömas som påtaglig. Så kallad påtaglig skada är inte 

tillåtet inom område som skyddas enligt MB 3:6. 

 

 

Punkterna nedan beskriver stegen i metoden att bedöma påverkan på ett riksintresse och risk 

för påtaglig skada: 

• Beskrivning och analys av riksintresset och dess fysiska uttryck 

• Vad är det för typ av miljö och vilken typ av åtgärder är miljön känslig för? 

• Vad är det för åtgärd och på vilket sätt får påverkan konsekvenser för aktuell miljö?  

• Påverkas läsbarheten och upplevelsen av miljön? 

• Förloras eller förvanskas de värden som ligger till grund för utpekandet av 

riskintresseområdet? 
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Riksintresse beskrivning 

Låssa [AB 34] (Låssa sn)  

Motivering:  

Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den forna vattenleden Birka-Uppsala, 

med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga kultplatsen Rösaring och 

gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna, 

sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av herrgårdar, 

bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, 

som uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum).  

 

Uttryck för riksintresset:  

Rösaring med stora gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. processionsväg samt längre ner 

på åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora järnåldersgravfält med storhögar. De 

stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med tillhörande anläggningar. 

Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och torp. Låssa kyrka med äldsta 

delar från 1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska gravhögar på kyrkogården. 

Prästgården och klockarbostället vilka ligger vid Stora Ekeby, ett stycke väster om kyrkan.  

 

I området ingår även:  

Säbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, med ett 20-tal 

byggnader uppförda 1910-15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med om-givande park 

i ett kuperat terrängavsnitt på Säbyholms ägor. 

 

Översiktlig analys av riksintressets läsbarhet (hur är riksintresset 

relevant)  

Fastigheten ligger på norra gränsen av riksintresseområdet. På grund av fastighetens/åtgärdens 

placering i relation till riksintressets innehåll bedöms följande uttryck relevanta för uppdraget: 

• Odlingslandskapets storskaliga karaktär, arbetarboställen och torp 

• De stora gårdarna – i detta fall bara Toresta på grund av avstånd 

Båda uttrycken är idag väl läsbara i landskapet i närheten till fastighet Stora Ullevi 1:2. 
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BILD ovan: Storskaligt odlingslandskap – landskapsrum söder om fastighet Stora Ullevi 1:2. 

BILD nedan: Toresta gård – cirka 1km sydväst om fastighet Stora Ullevi 1:2. 
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Hur är riksintresseområdet känsligt? 

I riksantikvarieämbetets handbok betonas att vid en bedömning av en åtgärds påverkan på ett 

riksintresse så ska denna sättas i relation till aktuell miljö som beroende av dess kulturhistoriska 

innehåll är känslig eller mottaglig för olika typer av förändringar och tillägg. Illustrationen (från 

handboken) nedan kategoriserar fyra typer av miljöer och som på olika sätt är känsliga för 

förändringar. För riksintresset Låssa (AB 34) kan konstateras att miljön tillhör kategorin D = En 

karaktärsskapande verksamhet eller aktivitet med lång historisk kontinuitet. 

 

 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården kan ha präglats på olika sätt under olika 

tidsperioder och utvecklingsförlopp samt av olika verksamheter eller aktiviteter. Text och bild 

från RAÄ Handboken. 

 

På ett översiktligt sätt ger handboken exempel på vilka tillägg som respektive miljökategori är 

känslig för och riksintressen där landskapet är präglat av och värdena är knutna till utvecklingen 

av en viss verksamhet eller aktivitet över tid (D), kan vara känsliga för tillägg som saknar 

samband med verksamheten eller aktiviteten. 
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Vad är det för åtgärd? 

Åtgärden är en 18m hög telekommast intill en servicebyggnad mellan järnvägen och 

Enköpingsvägen. Inga enskilda objekt, strukturer eller visuella och funktionella samband som 

har betydelse för läsbarheten av den riksintressanta miljön försvinner. Påverkan på 

riksintresseområdet kommer att vara enbart visuell (inte funktionell) eftersom inga rörelsestråk 

förändras eller barriärer skapas så att möjligheterna att besöka den riksintresse miljön 

försvåras. 

 

 

Plan och principelevation av masten 
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Påverkas läsbarheten och upplevelsen av miljön? 

Området uppleves i dag främst från passerande trafik längst Enköpingsvägen, av golfare vid 

Sofielunds golfbana och besökare till Toresta konferensanläggning. Några vypunkter som antas 

representativa för besökare till områden har valts ut för att visar hur masten kan påverka 

läsbarheten och upplevelsen när man rör sig inom/genom området. 

 

Karta med vypunkter och masternas placering i förhållande till riksintresse uttryck  
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Enköpingsvägen (VP1) 

Masten kommer att ligga på norra sidan av vägen med riksintressets uttryckt till söder. Trots att 

den kommer att vara ett märkbart tillägg i landskapsbilden kommer den läsas ihop med 

järnvägens egna stolpar (6-7m i höjd) samt servicebyggnaden mer som en del av järnvägens 

infrastruktur än ett enskilt landskapselement.  

 

 

Vy mot öst längst Enköpingsvägen 

Det bedöms att läsbarhet och förståelse för värden som ligger till grund för utpekandet inom 
riksintresse - odlingslandskap och gårdar - är oförändrad av åtgärden. Masten kommer dock 
vara ett blickfång för resenärer och drar ögon från landskapsrummet söder om vägen (på en 
liknade sätt som en radiomast som ligger lite längre västerut på Enköpingsvägen). 
 
 

Horshagsvägen (VP2) 

Från Horshagsvägen (inväg till Toresta gård) kommer masten ligga i ytterkanten av det stora 

landskapsrummet och därför inte störa upplevelsen av rummets oberörda öppenhet och skala. 

På grund av avståndet (cirka 1km bort) kommer den vara en liten förändring i vyns innehåll. 
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 Vy mot nordöst från Horhagsvägen 

Masten ligger mot en bakgrund av högre topografi/skogsmark som delvis hjälper till att förankra 

den i landskapet. Den högsta tredje delen dock kommer att bryta skogens siluett. Masten 

kommer upplevas mest av rekreationsanvändare (golfbanan och konferensanläggningen) och 

det bedöms att åtgärdens tydligt moderna funktion och uttryckt inte påverkar läsbarheten eller 

förståelsen av den riksintressanta miljön. Kombinationen av förlängd form, placering i 
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landskapet och avstånd från vypunten innebär bara en liten negativ påverkan på landskapets 

upplevelse. 

Horshagsvägen (VP3) 

När man rör sig vidare österut längst Horshagsvägen (mot Toresta gård) skärmar en naturligt 

höjdrygg av vegetation av Enköpingsvägen. Mastens högsta del kommer dock vara synlig men 

återigen som en mindre del av en utbredd vy och från 1km avstånd. 

 

 

Vy mot nore från Horhagsvägen 

Liksom med vyer längre västerut från samma väg, bedöms att åtgärdens tydligt moderna 

uttryckt inte påverkar läsbarhet eller förståelse av den riksintressanta miljön.  
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Toresta Gård 

Toresta gården ligger som en ö i landskapsrummet med sitt utsiktsfokus mot söder. Gården är 

inramad / skyddad mot inblick/utblick på sitt norra sidan av skogsparti. Det bedöms därför att 

upplevelsen och förståelse av gården för besökare inte påverkas av åtgärden. 

 

Vy mot Toresta gård från Horhagsvägen 

Slutbedömning 

Enligt RAÄs handbok kan detta riksintresseområde vara känsligt för tillägg som saknar 

samband med verksamheten eller aktiviteten d.v.s. odlingslandskapet med sina 

arbetarboställen, torp och gårdar. Denna känslighet beror dock på samspelet mellan värden och 

skalan/typ av åtgärd. I detta fall är åtgärden en mast med ett väldigt litet fotavtryck, till skillnad 

av t.ex. ett bostadsområde som skulle ta odlingsmark i anspråk. 

 

Placeringen av åtgärden är också en viktig aspekt för landskapets känslighet. Masten ligger inte 

mitt i ett landskapsrum eller i närhet av (<500m) någon av områdets gårdar. Placeringen i 

utkanten av landskapsrummet med bakgrund av höga landformer och in till en 

järnvägsinfrastruktur är optimalt med hänsyn till områdets värden och topografiska 

förutsättningar. 

 

Det finns sedan tidigare en kraftledning vilken är väl synlig inom riksintresseområdet. Detta 

innebär inte att området är mindre känsligt mot denna typ av åtgärd, men däremot demonstrerar 

landskapet en kapacitet att hantera denna typ av förändringar utan att förståelsen för det 

kulturhistoriska sammanhanget minskas. 
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Kraftledning in till odlingslandskapet – vy söderut från Enköpingsvägen 

 

Med detta sagt, genom att vara ett nytt landskapselement som från några punkter läses ihop 

med det stora odlingslandskap bedöms det att telekommasten påverkar en egenskap som är 

centralt för läsbarheten och upplevelsen av miljön. Upplevelsen påverkas till viss del negativt 

när en modern mast syns i samband med ett historiskt landskap men detta nytillskott bedöms 

inte påverkar kulturmiljöns skalor, former eller karaktärsdrag på ett sådant vis som negativt 

inverkar på läsbarheten eller förståelse för landskapets kulturhistoriska sammanhang.  

 

Åtgärden bedöms inte medföra påtaglig skada (värden bedöms inte förloras eller förvanskas). 

Åtgärden bedöms inte heller medföra risk för påtaglig skada (värden bedöms inte försvagas så 

att området mindre väl belyser det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger till 

grund för utpekandet). 
 

Marieberg 2019-10-09 

 

Nicholas Bunker  Anna Carver 

Landskapsarkitekt  Certifierad sakkunnig kulturvärde, K 



Från: SA Projekt
Till: Erik Sandqvist
Ärende: Sv: Föreläggande om komplettering [BYGG.2019.255]
Datum: den 10 oktober 2019 07:37:55
Bilagor: Antikvariskt utlåtande_Stora Ullevi 1_2.pdf

Hej,
Bifogar utlåtande av certifierad sakkunnig av kulturmiljö, samt motivering av placeringen
enligt föreläggande om komplettering i ärende BYGG.2019.255

Motivering av placeringen.
Placeringen är vald utefter att signalstyrkan för just den här järnvägssträckan är för dålig och måste förbättras,
det finns även ett befintligt teknikhus i anslutning till platsen som behövs för telekomutrustningen.
Telekomtrafiken är en viktig del av järnvägens drift och underhåll samt säkerhetssystem.
Alltså skulle annan placering bli någonstans i närheten men då behöver man förutom att bygga masten dra fram
el och fiber, etablera ett
nytt teknikhus och sannolikt anlägga en ny väg.

Best Regards
Erik Göthlin
Project Manager
erik.gothlin@scanmast.com
www.scanmast.com

Scanmast AB
Box 121
SE-792 22 Mora

Mobile: +46 (0)76-134 88 67

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Skickat: den 25 september 2019 15:58
Till: SA Projekt <sa@scanmast.com>
Ämne: Sv: Föreläggande om komplettering [BYGG.2019.255]

Hej!

De bifogade handlingarna följer inte det föreläggande om komplettering som skickades ut idag 2019-09-25.

Den föreslagna placeringen och dess syfte behöver motiveras ytterligare. Finns det exempelvis några möjliga
alternativa placeringar eller lösningar?

Ärendet behöver även kompletteras med ett utlåtande från en certifierad sakkunnig av kulturmiljö enligt vad
som framgår av föreläggandet om komplettering.

Vänligen,

Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare

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

08-581 690 00
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se



Upplands-Bro, kommunen som ger plats!

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: SA Projekt <sa@scanmast.com>
Skickat: den 25 september 2019 15:25
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Föreläggande om komplettering [BYGG.2019.255]

Hej!
Komplettering i ärendet.

Denna radiomast är för järnvägens drift och underhåll och är en viktig del av järnvägens säkerhetssystem.
Mastens tänkta placering är bredvid trafikverkets befintliga teknikhus i ett inhägnat område.

Bifogar en kartbild från Riksantikvarieämbetet med röd markering i området för tänkt placering av masten, samt
en orienteringskarta och en bild av befintligt teknikhus.

Best Regards
Erik Göthlin
Project Manager
erik.gothlin@scanmast.com
www.scanmast.com

Scanmast AB
Box 121
SE-792 22 Mora

Mobile: +46 (0)76-134 88 67

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Sandqvist <erik.sandqvist@upplands-bro.se>
Skickat: den 25 september 2019 10:35
Till: SA Projekt <sa@scanmast.com>
Ämne: Föreläggande om komplettering [BYGG.2019.255]

Hej,

Bifogat är brev gällande granskningsyttrande och föreläggande om komplettering.

Diarienummer: BYGG.2019.255
Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av telekommast
Fastighet: STORA ULLEVI 1:2

För bygg- och miljönämnden

Vänligen
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare

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

Ärende hos kommunen: BYGG.2019.255
Mottagare: Scanmast AB[sa@scanmast.com]





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-11-27 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 
industrianläggning på fastigheten Bro-Önsta 
2:10 

Förslag till beslut 

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

industrianläggning på fastigheten Bro-Önsta 2:10 med stöd av 4 kap. 2 

§ och 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

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

tas därför ut. 

Bygglov:  94 860 kronor 

Kommunicering:  5 580 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  100 714 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 industrianläggning på 

fastigheten Bro-Önsta 2:10, Högbytorps avfallsanläggning. Syftet med 

anläggning är att etablera en ny typ process för behandling av flygaska från 

avfallsförbränning baserat på en metod som kallas Ash2Salt. Åtgärden 

innefattar en större processbyggnad, en lagerhall för salt, silo- och 

cisternparker, uppsamlingskasuner och en processvattendamm. 

Processbyggnadens byggnadsarea är 1 634 m
2
 och dess totalhöjd är 31,5 meter. 

Siloparken invid processbyggnaden har en totalhöjd på 27,7 meter. Total 

bruttoarea för åtgärden är 8 118 m
2
 och den sammanlagda byggnadsarean är 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (12)  
2019-11-27 BMN 19/0001 

 
 

 

3 802 m
2
. Byggnadsverkens lokalisering inne på området i kombination 

blivande höjning av deponi kommer innebära att processbyggnaden endast 

kommer vara synlig från en kortare sträcka av väg 269. Övriga byggnadsverk 

bedöms inte vara synliga utanför området Högbytorp. 

Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden är en sådan som förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 § punkt 2 PBL. Bygglovsavdelningen grundar sin 

bedömning på kommunens tidigare ställningstaganden i översiktsplan och 

planprogram för området Högbytorp samt på att den berörda platsen och 

verksamheten har sådana förutsättningar att en detaljplan bör vara den 

lämpligaste beslutsformen för att pröva bebyggelseområdets utformning. Med 

anledning av att åtgärden bedöms förutsätta en planläggning uppfyller förslaget 

inte förutsättningarna för att bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31 § Plan- och 

bygglagen. Bygglovsavdelningen föreslår därför att Bygg- och miljönämnden 

avslår ansökan om bygglov. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2019-07-09 

 Situationsplan på nybyggnadskarta som inkom 2019-07-09 

 Situationsplan A-01-1-A00-410-BL som inkom 2019-07-09 

 Fasadritning A-40-3-A00-001-BL som inkom 2019-07-09 

 Fasadritning A-40-3-A00-002-BL som inkom 2019-07-09 

 Fasadritning A-40-3-A00-003-BL som inkom 2019-07-09 

 Fasadritning A-40-3-A00-004-BL som inkom 2019-07-09 

 Fasadritning A-40-3-B00-001-BL som inkom 2019-07-09 

 Fasadritning A-40-3-B00-002-BL som inkom 2019-07-09 

 Översiktlig elevation A-01-3-A00-410-BL som inkom 2019-07-09 

 Elevation Rörbrygga A-40-3-F00-001-BL 

 Planritning A-40-1-A10-131-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-A11-131-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-A12-131-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-A13-131-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-A14-131-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-A15-131-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-B10-121-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-C10-130-BL som inkom 2019-07-09 

 Planritning A-40-1-D10-132-BL som inkom 2019-07-09 

 Sektionsritning A-40-2-A00-001-BL som inkom 2019-07-09 

 Sektionsritning A-40-2-A00-002-BL som inkom 2019-07-09 

 Sektionsritning A-40-2-B00-001-BL som inkom 2019-07-09 

 Sektionsritning A-40-2-B00-002-BL som inkom 2019-07-09 

 Materialförteckning som inkom 2019-07-09 

 Reviderad projektbeskrivning som inkom 2019-08-28 

 Reviderade illustrationer som inkom 2019-08-28 

 Dagvattenutredning som inkom 2019-08-28 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (12)  
2019-11-27 BMN 19/0001 

 
 

 

 Trafikutredning som inkom 2019-08-28 

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-08-28 

 Utlåtande från arbetstagarorganisation som inkom 2019-08-28 

 Flyghinderanalys Luftfartsverket som inkom 2019-10-11 

 Remissvar Trafikverket som inkom 2019-09-30 

 Internt remissvar Övergripande samhällsplanering som inkom 2019-10-

07 

 Internt remissvar Tekniska avdelningen som inkom 2019-10-11 

 Remissvar Försvarsmakten som inkom 2019-10-15 

 Beslut om förlängning av handläggningstid § 160, daterat 2019-09-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av industrianläggning på 

fastigheten Bro-Önsta 2:10, Högbytorps avfallsanläggning. Syftet med 

anläggning är att etablera en ny typ process för behandling av flygaska från 

avfallsförbränning baserat på en metod som kallas Ash2Salt. Sökande 

beskriver metoden Ash2Salt i ansökan enligt följande: 

”Tekniken innebär en väsentligt minskad miljöbelastning, jämfört 

med nuvarande processmetod, där dels de klorider som askan 

innehåller kommer att återvinnas och dels det lakvatten och 

dagvatten som idag bildas på Högbytorp kommer behandlas och 

renas… Renat vatten kommer att cirkuleras i processen… det vill 

säga att den inte kommer att släppa något vatten till recipient eller 

till vattenreningen på Högbytorp. Det innebär därför en minskad 

mängd spillvatten som går till Käppala reningsverk.” (se bilaga 26) 
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Utklipp från bygglovsansökan 

Åtgärden innefattar en större processbyggnad, en lagerhall för salt, silo- och 

cisternparker, uppsamlingskasuner och en processvattendamm. 

Processbyggnaden och den intilliggande siloparken är de dominerande 

byggnadsverken i förslaget. Processbyggnadens byggnadsarea är 1 634 m
2
 och 

dess totalhöjd är 31,5 meter. Siloparken invid processbyggnaden har en 

totalhöjd på 27,7 meter. Total bruttoarea för åtgärden är 8 118 m
2
 och den 

sammanlagda byggnadsarean är 3 802 m
2
. Byggnadsverken placeras inne på 

området för Högbytorps avfallsanläggning, invid befintlig deponi. Avståndet 

från anläggningen till allmänna vägar, E18 och väg 269, är drygt 600 meter. 

Byggnadsverkens lokalisering inne på området i kombination blivande höjning 

av deponi kommer innebära att processbyggnaden endast kommer vara synlig 

från en kortare sträcka av väg 269, enligt bilagda illustrationer. Maxhöjden på 

deponin kommer att överstiga processbyggnadens totalhöjd med cirka 2,5 

meter. Övriga byggnadsverk bedöms inte vara synliga utanför området 

Högbytorp. 
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Utklipp från bygglovsansökan 

Åtgärden utformas med tre olika kulörer, grå, gul och grön, som konsekvent 

används i olika kombinationer på byggnadsverkens fasader. Färgsättningen är 

anpassad utifrån färgerna i företagets logotyp. Processbyggnadens fasader 

utformas i huvudsak med grå fasadelement med detaljer i grönt och gult vid 

fönster och dörrar. Trapphuset i processbyggnaden utformas med gröna 

fasadelement. Lagerhallens fasader är gröna med grå port och cisterner och 

silos är gröna. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen inom verksamhetsområdet Högbytorp som ligger utanför 

detaljplanerat område och som inte berörs av några områdesbestämmelser. 

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2010, är fastigheten belägen inom 

tätortsavgränsningen för Bro. Området anges som befintligt 

verksamhetsområde med förslag om en expansion av verksamhetsområdet 

enligt ÖP 2010. Området berörs inte av några riksintressen. Verksamheten på 

Högbytorps avfalls- och kretsloppsanläggning har bedrivits sedan 1960-talet 

och är reglerad genom tillstånd enligt Miljöbalken (MB). Verksamhetens 

tillstånd enligt MB regleras av beslut i Mark- och miljödomstolarna. 

Översiktsplanen ger uttryck för ett kommunalt intresse av att ta fram en 

detaljplan för området Högbytorp där åtgärden är lokaliserad. Först och främst 

anges en generell riktlinje i ÖP 2010 att ett detaljplanekrav ska gälla inom 
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kommunens tätortsavgränsningar. Detta innebär, enligt planen, att all 

nybyggnad inom tätorterna ska utföras med stöd av detaljplan alternativt 

prövas genom en planläggning. Översiktsplanen uttrycker även i ett flertal 

avsnitt specifikt att området Högbytorp bör detaljplaneläggas (ÖP 2010, s.23, 

36 och 74). Intresset av planläggning, enligt ÖP 2010, handlar bland annat om 

möjligheterna att utveckla området genom olika typer av kretsloppsprocesser 

mellan verksamheter och reglering av verksamheter som kan vara störande 

samt ha förhöjd risk gentemot omgivningen. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövning av en ansökan om bygglov. 

Översiktsplanen uttrycker endast riktlinjer för hur kommunen anser att mark- 

och vattenområden ska användas. De ställningstaganden i ÖP 2010 som 

benämns ovan har inte förändrats i och med den aktualitetsprövningen av 

översiktsplanen som godkändes av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018.  

Det finns ett planprogram för området Högbytorp som godkändes av 

kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 59. Uppdraget att ta fram 

planprogrammet innefattade bland annat att utreda förutsättningarna för att 

detaljplanelägga Högbytorps avfalls- och kretsloppsanläggning, enligt 

riktlinjerna i ÖP 2010. I planprogrammet delas området in i fyra föreslagna 

detaljplaneetapper varav en av dem, benämnd detaljplan 3, innefattar 

Högbytorps avfalls- och kretsloppsanläggning. Sammanfattningsvis listas 

sådana frågor som ska regleras i en detaljplan för området eller utgöra riktlinjer 

för fortsatt utveckling av anläggningen i planprogrammet. Punkterna på listan 

innefattar bland annat: 

 Avgränsning av verksamhetsytor. 

 Skyddsplanteringar och befintliga vegetationszoner som ska anläggas 

eller sparas som insynsskydd. 

 Gestaltningsaspekter i entrézonen, den del som kommer att vara synlig 

från väg 269. 

 Områden som inte får bebyggas. 

 Högsta byggnadshöjd och visuell omgivningspåverkan 

 Maxhöjd på deponierna. 

 Tillåten exploateringsgrad. 

Sådana gestaltningsaspekter och påverkan på omgivningen som rör 

markåtgärder och vegetation kan kommunen inte reglera i direkt mening 

utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta eftersom 

marklov inte krävs för åtgärder utanför detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt 9 kap. 11 – 13 §§ PBL. Maxhöjd på deponier regleras idag genom 

tillstånd enligt MB. Vid tillfället för planprogrammet och ÖP 2010 var den 

högsta tillåtna höjden för deponier på området + 70 meter. Efter Mark- och 

miljödomstolens dom i mål nr M 658-19 som meddelades den 11 oktober 2019 

är den tillåtna maxhöjden för deponierna nu + 80 meter. I domen skriver mark- 

och miljödomstolen att en ytterligare inverkan på landskapsbilden som 

höjningen av deponin innebär för godtas mot bakgrunden av att det finns behov 

en utökad deponeringskapacitet och att alternativet är att ny mark tas i anspråk. 
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Mark- och miljödomstolens beslut om att tillåta en höjning av deponin är 

prövat gentemot bestämmelserna i miljöbalken. 

Detaljplanekravet 

En förutsättning för att bygglov ska beviljas för åtgärder utanför områden med 

detaljplan är att åtgärden inte ska kräva planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. I 

bestämmelsen om det så kallade detaljplanekravet framgår olika scenarier för 

när ett markområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns 

utformning ska prövas genom planläggning. Kommunen ska bland annat ta 

fram detaljplan för en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om 

regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljön, 

åtgärdens karaktär eller förhållandena i övrigt, enligt 4 kap. 2 § punkt 2 PBL. 

Bestämmelsen i 4 kap. 2§ PBL fick sin nuvarande lydelse efter förslag i 

regeringens proposition Ett tydligare och enklare detaljplanekrav (prop. 

2017/18:167). Propositionen syftade till att förenkla bedömningen när en 

detaljplan krävs eller inte. Enligt propositionen bör större projekt och 

förändringar i bebyggelsestrukturen normalt föregås av planläggning. Däremot 

bör kommunen kunna avstå från planläggning i flera fall när det är fråga om 

mindre åtgärder som inte har någon omgivningspåverkan av betydelse och där 

varken detaljplaneprocessen eller den färdiga detaljplanen tillför några 

väsentliga mervärden. Utgångspunkten är att detaljplan ska tas fram när den är 

den mest lämpade beslutsformen. (prop. 2017/18:167 sid. 12). 

Vidare anges att ”om åtgärden eller bebyggelsen varken medför något 

ytterligare behov av samordning eller förutsätter kommunens medverkan i 

någon nämnvärd utsträckning, bör det många gånger inte finnas något behov av 

detaljplan.” (prop. 2017/18:167 sid. 13). Regeringen tar som exempel att en 

detaljplan många gånger är den mest lämpliga beslutsformen när bebyggelse 

som är särskilt värdefull ur ett kulturhistorisk eller konstnärligt perspektiv ska 

förändras eller bevaras. Det kan då behövas planbestämmelser för att reglera 

väsentliga drag i den yttre miljön. 

Tillgänglighet 

Sökande har inkommit med ett tillgänglighetsutlåtande från certifierad 

sakkunnig av tillgänglighet, TIL2. Den tillgänglighetssakkunnige bedömer att 

endast begränsade delar av processbyggnaden berörs av krav på tillgänglighet 

för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Kravet på 

tillgängliga arbetslokaler gäller enligt 8 kap. 6 § PBL om det inte är obefogat 

med hänsyn till arten av den verksamhet som lokaler är avsedda för. Utöver 

entréhallen och ett konferensutrymme på plan 15 bedöms byggnadens lokaler 

inte omfattas av krav på tillgänglighet eftersom det endast är drifts- och 

underhållspersonal som kommer befinna sig i byggnaden. 

Förutom en synpunkt om att dörrautomatik behöver installeras vid en dörr på 

plan 15 bedömer den tillgänglighetssakkunnige att projektet uppfyller PBLs 
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utformningskrav på tillgänglighet. Synpunkten om dörrautomatik gäller de 

tekniska egenskapskraven som granskas i senare skede. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Brandskydd 

Ärendets har granskats på en översiktlig nivå tillsammans med representanter 

från Brandkåren Attunda vid möte den 7 oktober 2019. Vid mötet gjordes 

bedömningen att det inte bör finnas några brandskyddstekniska hinder mot att 

bevilja bygglov. 

Förutsättningarna för byggnaders och anläggningars brandskydd enligt 

gällande lagstiftningar och förordningar behandlas i sin helhet först vid tekniskt 

samråd. Dock är det viktigt att bygglov inte beviljas för en utformning av 

byggnadsverk som vid tekniskt samråd kräver väsentliga ändringar som i sin 

tur kan kräva ny prövning av bygglov. 

Dagvatten 

En redovisning av dagvattenhantering inkom i ärendet den 28 augusti 2019. Av 

beskrivningen framgår att allt dagvatten kommer att hanteras lokalt på den 

egna fastigheten. Markavrinning sker mot lokala diken och mot 

dagvattenbrunnar. Från dagvattenbrunnar förs dagvattnet vidare till en damm 

på fastigheten och därefter återförs vattnet till anläggningens saltproduktion där 

det renas och cirkulerar i processen. 

Dagvatten från tak förs till lokalt dike. Diken utformas så att vattnet tas om 

hand av sedimentskikten och fördröjer vattenavrinning till övriga 

markområden.  

Trafik 

Enligt den trafikutredning som inkom 28 augusti 2019 i ärendet kommer 

mängden transporter in till anläggningen på Högbytorp inte att öka i och med 

uppförandet av den föreslagna anläggningen. Behandling av flygaska sker 

redan på området och den föreslagna anläggningen innebär en förändrad 

process snarare än en utökning av verksamheten, enligt trafikutredning. Den 

trafik som tillkommer i och med den föreslagna åtgärden är i form av 

transporter av salt ut från Högbytorp till slutanvändare. Denna trafikmängd 

uppskattas till ca 4 lastbilar per dag. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och har därmed skickats ut 

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

av de fastigheter som finns med i sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse 

har bedömts vara berörda grannar i ärendet. Grannhörandet skickades ut den 6 

september 2019 och svarstiden löpte fram till och med den 11 oktober 2019. 
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Inga yttranden med erinran mot åtgärden inkom under svarstiden för 

grannhörandet. 

Ärendet har remitterats till Försvarsmakten och Luftfartsverket med anledning 

av att föreslagen byggnad är högre än 20 meter och att en flyghinderanalys 

därför har krävts. Flyghinderanalysen från Luftfartsverket som inkom den 11 

oktober 2019 innehåller ingen erinran mot åtgärden. Försvarsmakten inkom 

med yttrande i ärendet den 15 oktober 2019 och de har ingen erinran mot 

åtgärden. 

Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen i Stockholms län som är 

tillsynsmyndighet för Ragn-Sells verksamhet på fastigheten Bro-Önsta 2:10. 

Länsstyrelsen har inte inkommit med någon erinran i ärendet. 

Ärendet har även remitterats internt på samhällsbyggnadskontoret till 

avdelningen för Övergripande samhällsplanering samt Plan-, Miljö-, och 

Tekniska avdelningen. Tekniska avdelningen har inget att erinra mot åtgärden 

enligt remissvar som inkom den 11 oktober 2019.  

Planavdelningen har inte inkommit med något yttrande i ärendet. 

Avdelningen för övergripande samhällsplanering (ÖS) skriver i sitt remissvar 

att nybyggnationer av denna storlek inom tätortsavgränsningarna bör föregås 

av detaljplan. Avseende den specifika åtgärden bedömer ÖS att föreslagna 

byggnadsverk inte riskerar att påverka landskapsbilden påtagligt negativt. 

Däremot erinrar sig ÖS gällande den påverkan på landskapsbilden som 

höjningen av deponier riskerar att innebära. I de illustrationer som finns 

bilagda till bygglovsansökan redovisas deponierna som gröna kullar enligt hur 

de kan tänkas se ut efter en sluttäckning. ÖS skriver i sitt yttrande att 

illustrationerna bedöms som missvisande och att påverkan på landskapsbilden 

troligtvis blir större än vad som framgår av underlaget i ansökan. 

Sökande har givits möjlighet att yttra sig över bygglovsavdelningens förslag till 

beslut. Den 20 november 2019 inkom sökande med ett yttrande gällande 

förslaget till beslut i ärendet (se bilaga 38). 

Utformning och skäl till beslut 

Förutsättningarna för bygglov för åtgärder utanför ett område med detaljplan 

anges i 9 kap. 31 § PBL. Av bestämmelsen framgår att bygglov ska ges för en 

åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden: 

1. inte strider mot områdesbestämmelser. 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 

6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL i de delar som 

inte har prövats i områdesbestämmelser. 

Den föreslagna åtgärden berörs inte av några områdesbestämmelser. 
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Bygglovsavdelningen bedömer att åtgärden är en sådan som förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 § punkt 2 PBL. Bygglovsavdelningen grundar sin 

bedömning på kommunens tidigare ställningstaganden i övergripande 

planeringsriktlinjer samt på att den berörda platsen och verksamheten har 

sådana förutsättningar att en detaljplan bör vara den lämpligaste beslutsformen 

för att pröva bebyggelseområdets utformning. 

Kommunens tidigare ställningstaganden gällande området Högbytorp genom 

planprogram och ÖP 2010 är, som nämnts ovan, inte bindande vid en prövning 

av bygglov. Dessa paneringsriktlinjer är inte heller lämpade för att pröva en 

enskild byggnad eller anläggning. Däremot bedöms förutsättningarna för 

platsen, så som de beskrivs i planprogrammet och ÖP 2010, vara aktuella även 

i det berörda ärendet. Det som framgår av ÖP 2010 och planprogrammet för 

Högbytorp att det på en övergripande nivå finns viktiga förutsättningar för att 

markområdet bör detaljplaneläggas, både med hänsyn till säkerställandet av en 

långsiktig markanvändning och reglering av verksamhetens 

omgivningspåverkan. Trots detta bör mindre åtgärder kunna tillåtas på platsen 

utan att en detaljplan krävs med hänsyn till vad som anges i propositionen Ett 

tydligare och enklare detaljplanekrav (prop. 2017/18:167).  

Den föreslagna åtgärden, med en sammanlagd byggnadsarea på 3 802 m
2
 och 

en högsta nockhöjd på 31,5 meter, kan enligt bygglovsavdelningen dock inte 

bedömas vara en sådan mindre åtgärd utan omgivningspåverkan av betydelse. 

Ett eventuellt beslut om beviljat bygglov kan riskera att få en prejudicerande 

effekt och försvåra motiveringen för behovet av planläggning vid större 

åtgärder framöver. 

Bygglovsavdelningen bedömer även att åtgärdens påverkan på landskapsbilden 

är mycket beroende av utformningen på deponin och att detta är en viktig 

anledning till att bebyggelsemiljöns utformning bör prövas genom en 

planläggning. Enligt de bilagda illustrationerna kommer byggnadsverken 

placeras så att de till stor del skyms av den höjda deponin. På så vis är de 

synliga byggnadernas påverkan på landskapsbilden betydligt mer begränsad än 

blivande markåtgärder, förutsatt att området utformas enligt illustrationerna. 

Bygg- och miljönämnden har däremot ingen möjlighet att långsiktigt reglera 

marknivåer eller utformningen av deponin då marklovsplikt inte gäller på 

områden utanför detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 9 kap. 11-13 §§ 

PBL. Eftersom den befintliga anläggningens och den föreslagna åtgärdens 

påverkan på landskapsbilden är beroende av nivån på deponin bedömer 

bygglovsavdelningen att en detaljplan är den lämpligaste beslutsformen för att 

pröva bebyggelsemiljöns utformning. 

En grundläggande princip vid prövningar enligt PBL är att hänsyn ska tas till 

både allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL. Utöver sökandes 

enskilda intresse av att uppföra den föreslagna åtgärden bedömer 

bygglovsavdelningen att det finns ett generellt allmänt intresse, kopplat till 

resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan, för den typ av verksamhet som 

ärendet avser. Bygglovsavdelningen bedömer dock att det inte finns någon 

saklig grund för att bortse från förutsättningarna för krav på detaljplan enligt 4 
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kap. 2 § PBL med anledning av ett sådant allmänt intresse. I propositionen Ett 

tydligare och enklare detaljplanekrav anges att åtgärder som berör ett stort 

allmänt intresse kan vara en sådan förutsättning som kan tala för att regleringen 

behöver ske i ett sammanhang genom planläggning (prop. 2017/18:167 sid. 

22). 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden inte 

uppfyller förutsättningarna för att bygglov ska beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL. 

Bygg- och miljönämnden föreslås därför avslå ansökan om bygglov med 

hänvisning till att åtgärden är en sådan som förutsätter planläggning enligt 4 

kap. 2 § punkt 2 PBL. 

Barnperspektiv 

Den föreslagna åtgärden är belägen inom ett sådant industriellt 

verksamhetsområde där barn vanligtvis inte vistas i närheten. Åtgärdens 

utformning och placering leder till bygglovsavdelningens bedömning att barn 

som grupp inte påverkas i direkt utsträckning av förslaget till åtgärd mer än av 

det allmänna intresset av en god fysisk planering av vårt samhälle. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2019-07-09 

2. Situationsplan på nybyggnadskarta som inkom 2019-07-09 

3. Situationsplan A-01-1-A00-410-BL som inkom 2019-07-09 

4. Fasadritning A-40-3-A00-001-BL som inkom 2019-07-09 

5. Fasadritning A-40-3-A00-002-BL som inkom 2019-07-09 

6. Fasadritning A-40-3-A00-003-BL som inkom 2019-07-09 

7. Fasadritning A-40-3-A00-004-BL som inkom 2019-07-09 

8. Fasadritning A-40-3-B00-001-BL som inkom 2019-07-09 

9. Fasadritning A-40-3-B00-002-BL som inkom 2019-07-09 

10. Översiktlig elevation A-01-3-A00-410-BL som inkom 2019-07-09 

11. Elevation Rörbrygga A-40-3-F00-001-BL 

12. Planritning A-40-1-A10-131-BL som inkom 2019-07-09 

13. Planritning A-40-1-A11-131-BL som inkom 2019-07-09 

14. Planritning A-40-1-A12-131-BL som inkom 2019-07-09 

15. Planritning A-40-1-A13-131-BL som inkom 2019-07-09 

16. Planritning A-40-1-A14-131-BL som inkom 2019-07-09 

17. Planritning A-40-1-A15-131-BL som inkom 2019-07-09 
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18. Planritning A-40-1-B10-121-BL som inkom 2019-07-09 

19. Planritning A-40-1-C10-130-BL som inkom 2019-07-09 

20. Planritning A-40-1-D10-132-BL som inkom 2019-07-09 

21. Sektionsritning A-40-2-A00-001-BL som inkom 2019-07-09 

22. Sektionsritning A-40-2-A00-002-BL som inkom 2019-07-09 

23. Sektionsritning A-40-2-B00-001-BL som inkom 2019-07-09 

24. Sektionsritning A-40-2-B00-002-BL som inkom 2019-07-09 

25. Materialförteckning som inkom 2019-07-09 

26. Reviderad projektbeskrivning som inkom 2019-08-28 

27. Reviderade illustrationer som inkom 2019-08-28 

28. Dagvattenutredning som inkom 2019-08-28 

29. Trafikutredning som inkom 2019-08-28 

30. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2019-08-28 

31. Utlåtande från arbetstagarorganisation som inkom 2019-08-28 

32. Flyghinderanalys Luftfartsverket som inkom 2019-10-11 

33. Remissvar Trafikverket som inkom 2019-09-30 

34. Internt remissvar Övergripande samhällsplanering som inkom 2019-10-

07 

35. Internt remissvar Tekniska avdelningen som inkom 2019-10-11 

36. Remissvar Försvarsmakten som inkom 2019-10-15 

37. Beslut om förlängning av handläggningstid § 160, daterat 2019-09-23 

38. Bemötande av förslag till beslut som inkom 2019-11-20 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Bro-Vallby 1:7 - meddelande om kungörelse 

 Bro-Önsta 2:11 - meddelande om kungörelse 

 Bro-Önsta 2:12 - meddelande om kungörelse 

 Bro-Önsta 2:13 - meddelande om kungörelse 

 Håbo Häradsallmänning S:1 - meddelande om kungörelse 

 Klöv och Lilla Ullevi 1:7 - meddelande om kungörelse 

 Klöv och Lilla Ullevi 1:9 - meddelande om kungörelse 

 Klöv och Lilla Ullevi 1:10 - meddelande om kungörelse 

 Lejondal 1:1 - meddelande om kungörelse 

 Lejondal 1:2 - meddelande om kungörelse 

 Stora Ullevi 1:1 - meddelande om kungörelse 
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER SYSTEM RH 2000
KOORDINATER AVSER SYSTEM SWEREF99 18 00

TOMTGRÄNS

ENTRÉ

A = PROCESSBYGGNAD

B = SILOPARK/LAGERHALL FÖR SALT

C = UPPSAMLINGSKASSUNER

D = PROCESSVATTENDAMM

E = CISTERNPARK

F = RÖRBRYGGA

DB = DAGSVATTENBRUNN

ASFALTERADYTA

DAGSVATTEN HANTERAS PÅ EGEN FASTIGHET I DIKE
FÖR DAGVATTEN.

BYGGNADSAREA
A = 1644 KVM
B = 1510 + 439 KVM
C = 144 KVM
D = 12 KVM

BRUTTOAREA
A = ca 6450 KVM
B = ca 1360 KVM
C = -
D = ca 10 KVM

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 400
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7-
09

 1
0:
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PLAN 10
FG +50,02
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ
ANNAT ANGES
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE UTFÖRANDE
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

PLANER SE A-40-1-A10/A11/A12/A13/A14/A15-131-BL
SAMT A-41-1-A90/A91-131-BL
SEKTIONER SE A-40-2-A00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

PAROC-VÄGG 150MM  - SILVER GRÅ

PAROC-VÄGG 150MM -GRÖN

VENTILATIONSGALLER

UVP01

UVP02

VG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0
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 1
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45
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4

SEMMMA

A-40-3-A00-001-BL
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FASADRITNING
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SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100
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PLAN 10
FG +50,02

PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

PLAN 14
FG +68,02

PLAN 90
FG +76,02

PLAN 13
FG +64,02
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ
ANNAT ANGES
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE UTFÖRANDE
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

PLANER SE A-40-1-A10/A11/A12/A13/A14/A15-131-BL
SAMT A-41-1-A90/A91-131-BL
SEKTIONER SE A-40-2-A00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

PAROC-VÄGG 150MM  - SILVER GRÅ

PAROC-VÄGG 150MM -GRÖN

VENTILATIONSGALLER

UVP01

UVP02

VG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:3
4

SEMMMA

A-40-3-A00-002-BL

PROCESSBYGGNAD
FASADRITNING
FASAD MOT SÖDER

BYGGLOVHANDLING
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1 : 100
FASAD MOT SÖDER BL

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1
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FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

1
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

PORTAR I FASAD SKALL HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5).

BETONGSOCKEL:
KUKLÖR: GRÅ.

TÄLT TÄTYSKIKT:
KULÖR: NCS, S 3065-G10Y, GRÖN.
MATERIAL: DUK

BETONGLEGO:
LEVERANTÖR: EK CEMENT AB ELLER LIKVÄRDIGT. TYP: 8.or.
KUKLÖR: GRÅ.
MÅTT L: 1600, B:800, H:800mm. VIKT: 2400 KG.

PLAN SE A-40-1-B10-121-BL
SEKTIONER SE A-40-2-B00-001/002-BL
FASADER SE A-40-3-B00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)

BÄRANDE VÄGG ENL. K

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG ALTERNATIVT PREFABRICERAD

MARK, SKÄRNING

UTRYMNINGSVÄG, GÅNGDÖRR I PORT

BETONGBTG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100
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BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ
ANNAT ANGES
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE UTFÖRANDE
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

PLANER SE A-40-1-A10/A11/A12/A13/A14/A15-131-BL
SAMT A-41-1-A90/A91-131-BL
SEKTIONER SE A-40-2-A00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

PAROC-VÄGG 150MM  - SILVER GRÅ

PAROC-VÄGG 150MM -GRÖN

VENTILATIONSGALLER

UVP01

UVP02

VG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM
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PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

1
A-40-2-B00-001

1
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2
A-40-2-B00-002

2
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TÄLTYTSKIKT

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

PORTAR I FASAD SKALL HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5).

BETONGSOCKEL:
KUKLÖR: GRÅ.

TÄLT TÄTYSKIKT:
KULÖR: NCS, S 3065-G10Y, GRÖN.
MATERIAL: DUK

BETONGLEGO:
LEVERANTÖR: EK CEMENT AB ELLER LIKVÄRDIGT. TYP: 8.or.
KUKLÖR: GRÅ.
MÅTT L: 1600, B:800, H:800mm. VIKT: 2400 KG.

PLAN SE A-40-1-B10-121-BL
SEKTIONER SE A-40-2-B00-001/002-BL
FASADER SE A-40-3-B00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)

BÄRANDE VÄGG ENL. K

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG ALTERNATIVT PREFABRICERAD

MARK, SKÄRNING

UTRYMNINGSVÄG, GÅNGDÖRR I PORT

BETONGBTG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100
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19
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7-
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 1
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:5
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SECAGE

A-40-3-B00-001-BL

LAGERHALL FÖR SALT, OMRÅDE B
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BYGGLOVHANDLING
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FASAD MOT SÖDER OMRÅDE-B BL

1 : 100
FASAD MOT ÖSTER OMRÅDE-B BL

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
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1:100
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PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02
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A-40-2-B00-001
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

PORTAR I FASAD SKALL HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5).

BETONGSOCKEL:
KUKLÖR: GRÅ.

TÄLT TÄTYSKIKT:
KULÖR: NCS, S 3065-G10Y, GRÖN.
MATERIAL: DUK

BETONGLEGO:
LEVERANTÖR: EK CEMENT AB ELLER LIKVÄRDIGT. TYP: 8.or.
KUKLÖR: GRÅ.
MÅTT L: 1600, B:800, H:800mm. VIKT: 2400 KG.

PLAN SE A-40-1-B10-121-BL
SEKTIONER SE A-40-2-B00-001/002-BL
FASADER SE A-40-3-B00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)

BÄRANDE VÄGG ENL. K

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG ALTERNATIVT PREFABRICERAD

MARK, SKÄRNING

UTRYMNINGSVÄG, GÅNGDÖRR I PORT

BETONGBTG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:5
6

SECAGE

A-40-3-B00-002-BL

LAGERHALL FÖR SALT, OMRÅDE B
FASADRITNING
FASAD MOT NORR, VÄSTER

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-3
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00
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SECAGE

1 : 100
FASAD MOT NORR OMRÅDE-B BL

1 : 100
FASAD MOT VÄSTER OMRÅDE-B BL

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER SYSTEM RH 2000
KOORDINATER AVSER SYSTEM SWEREF99 18 00

PLANER SE A-40-1-A10/A11/A12/A13/A14/A15-131-BL
SAMT A-41-1-A90/A91-131-BL

FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL

BYGGNADSDEL, SKÄRNING

MARK, SKÄRNING

PLAN 10
FG +50,02

PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

PLAN 14
FG +68,02

PLAN 90
FG +76,02

PLAN 13
FG +64,02

PLAN 15
FG +71,02

PLAN 91
FG +81,17

RÖRBRYGGA

RÖRBRYGGARÖRBRYGGA

LAGERHALL FÖR
           SALT

PROCESSBYGGNAD

CISTERNPARK

SILO

RÖRBRYGGA

+60,24

+68,020

+77,767

+81,59

+77,59

+56,490

SKYLT

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 200

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:0
0

SEMMMA

A-01-3-A00-410-BL

SALARIUM ANLÄGGNING
ÖVERSIKTLIG ELEVATION
RITNING

BYGGLOVHANDLING

A-
01
-3

-A
00

-4
10
-B

L

2019-07-05

SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1 : 200
Översiktlig Elevation

SKALA

0
METER

1 10 20

1:200

5 152



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ
ANNAT ANGES

-

A-40-1-F10-210-BL
A-40-3-F00-001-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

PLAN 10
FG +50,02

PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

PLAN 14
FG +68,02

PLAN 90
FG +76,02

PLAN 13
FG +64,02

PLAN 15
FG +71,02

I
(Y0)

H
(Y5)

J
(Y-1)

KLMN

PLAN 91
FG +81,17

Undefined

0 mm

Level 1

0 mm

Level 2

4000 mm

+76,220

+57,479

SILOS

RÖRBRYGGA
RÖRBRYGGA

PROCESSBYGGNAD

LAGERHALL
FÖR SALT

+56,870

RÄCKE

+50,000

~ 
26

22
0

~ 
68

60

GÅNGBRYGGA
+76,240

PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

0
X0

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

-1
(X-1)

-2
(X-2)

-3
(X-3)

RÖRBRYGGA

LAGERHALL
FÖR SALT

+56,870

PLAN 11
FG +55,02

PLAN 12
FG +60,02

PLAN 14
FG +68,02

PLAN 13
FG +64,02

M N O P Q R S T

RÖRBRYGGA

CISTERNPARK

LAGERHALL
FÖR SALT

+56,870

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 200

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:5
9

SECAGE

A-40-3-F00-001-BL

RÖRBRYGGA
ELEVATION
RÖRBRYGGA ELEVATIONER

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-3
-F

00
-0

01
-B

L

2019-07-05

SECAGE

1 : 200
ELEVATION RÖRBRYGGA OMRÅDE A - B

1 : 200
ELEVATION RÖRBRYGGA OMRÅDE B

1 : 200
ELEVATION RÖRBRYGGA OMRÅDE B - E

SKALA

0
METER

1 10 20

1:200

5 152

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



ND/ÖD
ND

/Ö
D

ND/ÖD
ND

/Ö
D

0
X0

I
(Y0)

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

H
(Y5)

G
(Y10)

F
(Y15)

E
(Y20)

D
(Y25)

C
(Y30)

B
(Y35)

A
(Y40)

J
(Y-1)

K

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-002

1
A-40-2-A00-002

TRANSFORMATORRUM 2
10B9-1

TRANSFORMATORRUM  1
10B7-1

SPRINKLER
10C8-1

RESERVKRAFTSGENERATOR
10B4-1

VATTENTANKSRUM
10C4-1

KOMPRESSORRUM
10G7-1

KCL FÖRRÅD
10G3-1

GODSMOTTAGNING/KEMIKALIEFÖRRÅD
10B1-1

TRAPPA 1
10A5-1

FÖRRUM
10H1-1

VERKSTAD
10G1-1

WC
10H1-2

ENTRÉ
10A6-1

8850

60
70

1500 1100

17
00

40
00

69
50

52
55

11600 6750

45000

35
00

0

12500

20
00

2900 2720

49
00

16
52

5
93

50

4900484510080517518800

6025

41
00

45
0

91
0

10
0

1010

4000

10
10

10
10

IVP01 IVP01

IVP01

IVP01

IVP01

FASADGALLER

+50.02

TRUCKLADDNING
10C4-1

10960 14340

1110

10
10

1010 1010

10
10

10
10

HISS
10A6-2

1510

TRAPPA 2
10G0-1

4170

24
30

24
30

SR

15
10

10
10

10
10

23650

10
00

10
00

2710

FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

-

SEKTIONER SE A-40-2-A00-001-BL/002-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG, PREFABRICERAD

STUPRÖR (INVÄNDIGA)

NÖD- OCH ÖGONDUSCH

UTRYMNINGSVÄG

SR

ND/ÖD

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:0
0

SEMMMA

A-40-1-A10-131-BL

PROCESSBYGGNAD PLAN 10 +50.020
PLANRITNING
ENTRÉPLAN - PLAN 10

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-1
-A

10
-1

31
-B

L

2019-07-05

SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1



ND/ÖD

0
X0

I
(Y0)

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

H
(Y5)

G
(Y10)

F
(Y15)

E
(Y20)

D
(Y25)

C
(Y30)

B
(Y35)

A
(Y40)

J
(Y-1)

K

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-002

1
A-40-2-A00-002

ELRUM
11C7-1

SERVERRUM
11B7-1

SLUSS
11B7-2

TRAPPHUS
11A6-1

TRAPPA
11A5-1

RÖRBRYGGA / TRANSPORTBAND
11H4-1

SCRUBBER 1 OCH FILTERTANK
11B4-1

KCL TORKRUM
11G3-1

TRANSPORTÖRRUM 1
11G1-1

15
10

26
5

15
10

11
5

15
10

10
10

7630

30
10

10
10

10
10 15

10

1315018800

13475 5175

12
50

26
20

4555 20000

10
10

FLÄKTRUM PROCESS
11E7-1

6035

FASADGALLER

+55.02

+55.82

+55.82

+55.02
+55.82

ÖV
RE

 D
EL

GO
DS

MOT
TA

GN
IN

G/
KE

MIK
AL

IE
FÖ

RR
ÅD

10
B1

-1

12
10

4365

19
35

0

12145

14
85

0

16
25

24
30

24
30

69
75

1110

1010

1010

FA
LL

SK
YD

D

66
00

HISS
10A6-2

TRAPPA 2
10G0-1

FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

-

SEKTIONER SE A-40-2-A00-001-BL/002-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG, PREFABRICERAD

STUPRÖR (INVÄNDIGA)

NÖD- OCH ÖGONDUSCH

UTRYMNINGSVÄG

SR

ND/ÖD

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:0
2

SEMMMA

A-40-1-A11-131-BL

PROCESSBYGGNAD PLAN 11 +55.020
PLANRITNING
PLAN 11

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-1
-A

11
-1
31

-B
L

2019-07-05

SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1



ND/ÖD
ND

/Ö
D

0
X0

I
(Y0)

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

H
(Y5)

G
(Y10)

F
(Y15)

E
(Y20)

D
(Y25)

C
(Y30)

B
(Y35)

A
(Y40)

J
(Y-1)

K

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-002

1
A-40-2-A00-002

PAUSRUM
12B8-1

KONTOR DRIFT
12C9-1

KONTOR DRIFTINGENJÖR/DRIFTCHEF
12C9-2

LAB
12D9-1

KORRIDOR
12B8-3

VILRUM
12C8-2

RWC
12C8-1

STÄD
12B8-2

KONTROLLRUM
12B7-2

SLUSS
12B7-1

PASSAGE
12C7-1

WC
12D7-1

DUSCH
12D7-2

OMKLÄDNINGSRUM
12D8-1

TRAPPA
12A5-1

TRAPPHUS
12A6-1

BIBLIOTEK
12D8-2

ÖK

IG
P0

1

1010

15
10

15
60

41
70

24
80

42802601510

3500

15
10

1620 1620 1620 16201620

24
30

24
30

10
10

10
10

1010

1800

2350

855 1010 735

31
10

22
00

32
20

19
35

0

16
20

16
20

16
20

16
20

16
20

10
10

16
20

FASADGALLER

+60.02

UP
PH

ÖJ
NI

NG

UP
PH

ÖJ
NI

NG

UP
PH

ÖJ
NI

NG

UP
PH

ÖJ
NI

N
G

UP
PH

ÖJ
NI

NG

UP
PH

ÖJ
NI

NG

FL
ÄK

TR
UM

 P
RO

CE
SS

11
E7

-1
ÖV

RE
 D

EL

1110

10
10

10
10

15
10

81
0

1850

91
0

2420

1010

15
95

2200

1810

18
10

18
10

18
10

PRODUKTIONSLOKAL
12B1-1

HISS
10A6-2

ÖPPNIN
G

TRAPPA 2
10G0-1

FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

-

SEKTIONER SE A-40-2-A00-001-BL/002-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG, PREFABRICERAD

STUPRÖR (INVÄNDIGA)

NÖD- OCH ÖGONDUSCH

UTRYMNINGSVÄG

SR

ND/ÖD

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:0
3

SEMMMA

A-40-1-A12-131-BL

PROCESSBYGGNAD PLAN 12 +60.020
PLANRITNING
PLAN 12

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-1
-A

12
-1

31
-B

L

2019-07-05

SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1



ND/ÖD

0
X0

I
(Y0)

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

H
(Y5)

G
(Y10)

F
(Y15)

E
(Y20)

D
(Y25)

C
(Y30)

B
(Y35)

A
(Y40)

J
(Y-1)

K

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-002

1
A-40-2-A00-002

TRAPPA 1
13A5-1

TRAPPHUS
13A6-1

VENTILATIONSUTRYMME
13B7-1

FLÄKTRUM
13B8-1

UVP01

39
90

4050

30
10

120 1810

10
10

24
30

24
30

6405

FASADGALLER

+64.02

ÖPPET NER

ÖPPET NER

ÖPPET NER

ÖPPET NER

1110

65
50

39
90

4050

FA
LL

SK
YD

D

HISS
10A6-2

TRAPPA 2
10G0-1

FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

-

SEKTIONER SE A-40-2-A00-001-BL/002-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG, PREFABRICERAD

STUPRÖR (INVÄNDIGA)

NÖD- OCH ÖGONDUSCH

UTRYMNINGSVÄG

SR

ND/ÖD

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:0
4

SEMMMA

A-40-1-A13-131-BL

PROCESSBYGGNAD PLAN 13 +64.020
PLANRITNING
PLAN 13

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-1
-A

13
-1

31
-B

L

2019-07-05

SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1



ND/ÖD

0
X0

I
(Y0)

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

H
(Y5)

G
(Y10)

F
(Y15)

E
(Y20)

D
(Y25)

C
(Y30)

B
(Y35)

A
(Y40)

J
(Y-1)

K

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-002

1
A-40-2-A00-002

TRAPPA 1
14A5-1

TRAPPHUS
14A6-1

24
30

24
30

10
10

4050

FASADGALLER

+68.02

FLÄ
KTRUM

13B8-1

ÖVRE DEL

VE
NT

IL
AT

IO
NS

UT
RY

M
M

E

13
B7

-1

ÖV
RE

 D
EL

ÖPPET N
ER

ÖPPET NER

ÖP
PN

IN
G 

EN
L.

 K

39
90

1110

ÖPPET NER

ÖPP
ET

 N
ER

HISS
10A6-2

39
90

4050

10
10

TRAPPA 2
10G0-1

FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

-

SEKTIONER SE A-40-2-A00-001-BL/002-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG, PREFABRICERAD

STUPRÖR (INVÄNDIGA)

NÖD- OCH ÖGONDUSCH

UTRYMNINGSVÄG

SR

ND/ÖD

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:0
5

SEMMMA

A-40-1-A14-131-BL

PROCESSBYGGNAD PLAN 14 +68.020
PLANRITNING
PLAN 14

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-1
-A

14
-1
31
-B

L

2019-07-05

SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1



0
X0

I
(Y0)

1
(X5)

2
(X10)

3
(X15)

4
(X20)

5
(X25)

6
(X30)

7
(X35)

8
(X40)

9
(X45)

10
(X50)

H
(Y5)

G
(Y10)

F
(Y15)

E
(Y20)

D
(Y25)

C
(Y30)

B
(Y35)

A
(Y40)

J
(Y-1)

K

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-001

1
A-40-2-A00-002

1
A-40-2-A00-002

TRAPPA 1
15A5-1

TRAPPHUS
15A6-1

SHOWROOM / KONFERENS
15B7-1

RWC
15B8-1

FÖRRUM
15B7-2

22
60

24
30

24
30

765
910

1255

3165 2785 2200 5880

21
15

60
0

16
20

16
20

1620 1620

39
90

40504050

34
70

0

35
85

2660

+71.27

ÖPPET NER

ÖPPET NER

10
10

1110

39
90

18
10

18
10

18
10
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FÖRKLARINGARFÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

-

SEKTIONER SE A-40-2-A00-001-BL/002-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001-BL/002-BL/003-BL/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

BÄRANDE VÄGG

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG, PREFABRICERAD

STUPRÖR (INVÄNDIGA)

NÖD- OCH ÖGONDUSCH

UTRYMNINGSVÄG

SR

ND/ÖD

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0
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 1
6:
45

:0
6

SEMMMA

A-40-1-A15-131-BL

PROCESSBYGGNAD PLAN 15 +71.270
PLANRITNING
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L
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SECAGE

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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0
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1
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2
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2
A-40-2-B00-002

2
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1
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1
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40

0SALTBERG
10---2
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SALTSÄCKAR
10---1
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ÖP
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G
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VÄGGÖPPNING

4800 800
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M
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30

CA MÅTT VIKPORT MED GÅNGDÖRR

4130

STABILISERANDE
TVÄRVÄGG

STABILISERANDE
TVÄRVÄGG

STABILISERANDE
TVÄRVÄGG

STABILISERANDE
TVÄRVÄGG

STABILISERANDE
TVÄRVÄGG

PORTOMFATTNING PORTOMFATTNING

PORTOMFATTNING

13600 46400

PORTOMFATTNING

72
00

SKILJE
TVÄRVÄGG

ASFALT

ASFALT

ASFALT

+50,020
+50,020

+50,020

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

PORTAR I FASAD SKALL HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5).

BETONGSOCKEL:
KUKLÖR: GRÅ.

TÄLT TÄTYSKIKT:
KULÖR: NCS, S 3065-G10Y, GRÖN.
MATERIAL: DUK

BETONGLEGO:
LEVERANTÖR: EK CEMENT AB ELLER LIKVÄRDIGT. TYP: 8.or.
KUKLÖR: GRÅ.
MÅTT L: 1600, B:800, H:800mm. VIKT: 2400 KG.

PLAN SE A-40-1-B10-121-BL
SEKTIONER SE A-40-2-B00-001/002-BL
FASADER SE A-40-3-B00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)

BÄRANDE VÄGG ENL. K

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG ALTERNATIVT PREFABRICERAD

MARK, SKÄRNING

UTRYMNINGSVÄG, GÅNGDÖRR I PORT

BETONGBTG

A1
A3

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA
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:0
7

SECAGE
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LAGERHALL FÖR SALT, OMRÅDE B +50,02
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0
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MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES

-

A-40-1-C10-130-BL
A-40-1-C00-001-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001
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UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

HANDLINGSSKEDE
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SALARIUM

SEMEKA

1 : 100
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SECAGE

A-40-1-C10-130-BL

UPPSAMLINGSKASSUNER, OMRÅDE C +50,13
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001
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UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE
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PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ
ANNAT ANGES
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE UTFÖRANDE
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

YTTERVÄGGAR SAMT DÖRRAR OCH GLASPARTIER I FASAD SKALL
HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)
AVSER HÖJD UPP TILL 4000mm ÖVER MARKPLAN ELLER ANNAT
STÅPLAN

PLANER SE A-40-1-A10/A11/A12/A13/A14/A15-131-BL
SAMT A-41-1-A90/A91-131-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001/002/003/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BYGGNADSDEL, SKÄRNING
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UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE
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PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ
ANNAT ANGES
MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE UTFÖRANDE
MÅTTSATTA DELAR GÄLLER FÖRE SKALMÅTT

YTTERVÄGGAR SAMT DÖRRAR OCH GLASPARTIER I FASAD SKALL
HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)
AVSER HÖJD UPP TILL 4000mm ÖVER MARKPLAN ELLER ANNAT
STÅPLAN

PLANER SE A-40-1-A10/A11/A12/A13/A14/A15-131-BL
SAMT A-41-1-A90/A91-131-BL
FASADER SE A-40-3-A00-001/002/003/004-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001
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PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

PORTAR I FASAD SKALL HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5).

BETONGSOCKEL:
KUKLÖR: GRÅ.

TÄLT TÄTYSKIKT:
KULÖR: NCS, S 3065-G10Y, GRÖN.
MATERIAL: DUK

BETONGLEGO:
LEVERANTÖR: EK CEMENT AB ELLER LIKVÄRDIGT. TYP: 8.or.
KUKLÖR: GRÅ.
MÅTT L: 1600, B:800, H:800mm. VIKT: 2400 KG.

PLAN SE A-40-1-B10-121-BL
SEKTIONER SE A-40-2-B00-001/002-BL
FASADER SE A-40-3-B00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)

BÄRANDE VÄGG ENL. K

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG ALTERNATIVT PREFABRICERAD

MARK, SKÄRNING

UTRYMNINGSVÄG, GÅNGDÖRR I PORT
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UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE
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(RASVINKEL 32 GRADER )

20,00°
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ASFALT

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG YTA DÄR EJ ANNAT
ANGES.

PORTAR I FASAD SKALL HÅLLA SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5).

BETONGSOCKEL:
KUKLÖR: GRÅ.

TÄLT TÄTYSKIKT:
KULÖR: NCS, S 3065-G10Y, GRÖN.
MATERIAL: DUK

BETONGLEGO:
LEVERANTÖR: EK CEMENT AB ELLER LIKVÄRDIGT. TYP: 8.or.
KUKLÖR: GRÅ.
MÅTT L: 1600, B:800, H:800mm. VIKT: 2400 KG.

PLAN SE A-40-1-B10-121-BL
SEKTIONER SE A-40-2-B00-001/002-BL
FASADER SE A-40-3-B00-001/002-BL
A-MF-001_Materialförteckning
BRANDSKYDDSBESKRIVNING SE BR-TB-001

BRANDCELLSGRÄNS EI 30

BRANDCELLSGRÄNS EI 60

SKYDDSKLASS 2 (SSF 200:5)

BÄRANDE VÄGG ENL. K

LÄTTVÄGG, PLATSBYGGD

LÄTTVÄGG ALTERNATIVT PREFABRICERAD

MARK, SKÄRNING

UTRYMNINGSVÄG, GÅNGDÖRR I PORT
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HANDLINGSSKEDE

12502507

ASH2SALT
SALARIUM

SEMEKA

1 : 100

20
19
-0

7-
06

 1
6:
45

:15

SECAGE

A-40-2-B00-002-BL

LAGERHALL FÖR SALT, OMRÅDE B
SEKTIONSRITNING
SEKTION 3, 4

BYGGLOVHANDLING

A-
40

-2
-B

00
-0

02
-B

L

2019-07-05

SECAGE

1 : 100
SEKTION 3_OMRÅDE B BL

1 : 100
SEKTION 4_OMRÅDE B BL

SKALA

0
METER

2 5 10

1:100

1

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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Beteckning/

byggnadselement

Material/ kulör Exempel

Område/hus-A (Processbyggnad)

Betongsockel Ljusgrå betong

UVP01

/Paroc fasadelement

(OMRÅDE A)

Silver-grå

UVP02

/Paroc fasadelement

(Område-A)

Ragn Sells “Grön”

NCS, S 3065-G10Y

Dörrar i vägg UVP02 Ragn Sells
”Orange/gul”

NCS, 1080-Y30R

Dörrar/portar i vägg
UVP01

Grå, RAL 9006

F1

/Fönster/tätparti

Ragn Sells
”Orange/gul”

NCS, 1080-Y30R

F2

/Fönster

Ragn Sells
”Orange/gul”

NCS, 1080-Y30R

F3

/Fönster

Ragn Sells “Grön”

NCS, S 3065-G10Y

VG Grå
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(Ventilationsgaller)

Galler Grå

Perforerad plåt runt
trappan

Silver-grå

Tak Svart, papptak

Skärmtak Svart, plåttak

Takhuvar Mörkgrå

Takplåt omfattning Mörkgrå

Process Grå

Område/hus-B (Lagerhall för salt)

Betongsockel Ljusgrå

Tältytskikt Ragn Sells “Grön”

NCS, S 3065-G10Y

Vikport Grå, RAL 9006

Område-C (Uppsamlingskassuner)

Golv Svart, asfaltsyta

Vägg Ljusgrå, betong

Område-D (Processvattendamm)

Pumphus sockel/vägg Grå, plåt

Dörr Mörkgrå
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Tak Svart

Område-E (Cisternpark)

Cistern Ragn Sells “Grön”

NCS, S 3065-G10Y

Område-F (Rörbrygga)

Stålstomme Svart NCS 8500-N (Bild från EON)

Täckplåtar Silvergrå RAL 9006 (Silver metallic) alt. PL 45
HardCoat (Silver metallic)
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Bilaga A
Förtydligande projekt Salarium - Område 2 inom Högbytorp

FÖRTYDLIGANDE

2019-07-05 rev. 2019-08-21

Process Ash2Salt på Högbytorp för behandling av flygaska
Ragn-Sells Treatment & Detox AB (RS) har tillstånd för att ta emot och behandla flygaska från
avfallsförbränning på Högbytorp. I verksamhetstillståndet för behandlingen regleras redan
tillåten behandlingsmängd samt krav på buller-, luft och damm-emissioner samt villkor för
hantering av vatten.

RS har lämnat in en ändringansökan till Mark- och Miljödomstolen för att byta
behandlingsmetod från nuvarande stabilisering, till en metod som istället renar askan.
Metoden kallas Ash2Salt. Domstolsförhandling kommer att genomföras den 3/9.

RS avser att bygga en anläggning för behandling av flygaska från avfallsförbränning baserat
på Ash2Salt-tekniken. Tekniken innebär en väsentligt minskad miljöbelastning, där dels de
klorider som askan innehåller kommer att återvinnas och dels det lakvatten och dagvatten
som idag bildas på Högbytorp kommer behandlas och renas.

Renat vatten kommer att cirkuleras i processen som är en och s k Zero Liquid Discharge, d v s
att den inte kommer att släppa något vatten till recipient eller till vattenreningen på
Högbytorp. Det innebär därför en minskad mängd spillvatten som går till Käppala
reningsverk

Placeringen av anläggningen innebär att den kommer att skymmas, dels av Eons nya
kraftvärmeverk och dels av de befintliga deponierna inne på Högbytorp, vilket innebär att
anläggningen i mycket begränsad omfattning kommer synas från omgivningen. Se bilaga B.

Uppvärmning
Huvudbyggnaden (A) förses med ett luftbehandlingssystem som används för att värma upp
största delen av processytorna samt tillföra de hygienluftflöden som krävs för
samtliga ytor utom kontorsdelen.
Värmesystemet som betjänar aggregatet värms när processen är aktiv med spillvärme från
processen. Övrig tid så värms värmesystemet med en elpanna. När processen är inaktiv så
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används återluft som blandas med uteluft i aggregatet för att minimera aggregatets
värmebehov när spillvärmen ej finns tillgänglig.
För de ytor där de interna värmelasterna är högre än transmissionsförlusterna
installeras cirkulationsaggregat som tillskott till grundventilationen. Dessa använder
uteluft för att vid behov kyla rummet ytterligare. I de ytor där endast uteluften är
otillräcklig för detta syfte tillförs även kyla till luften via ett kylbatteri i
cirkulationsaggregatet. När utomhustemperaturen sjunker så blandas uteluften med
återluft från rummet i aggregatet för att hålla en konstant inblåsningstemperatur som
hindrar kondensering och påfrysning i rummet. Den extra luften som tillförs till lågt i
rummet i form av uteluft släpps via separat kanal ut högt genom fasad.

Övriga byggnader är ej uppvärmda.

Grundläggning
Pelare och bärande väggar körs ned till fundament som ligger över packad gruspåfyllning
som är på berg. Bergsnivå ligger mellan 1 och 2 meter under befintlig marknivå.

Ytsammanställning
BTA BYA

Byggnad A ~ 6594 kvm 1634 kvm

Plan 10 1634 kvm

Plan 11 ~1609 kvm

Plan 12 ~1609 kvm

Plan 13 ~782 kvm

Plan 14 ~ 750 kvm

Plan 15 154 kvm

Takplan 56 kvm

Byggnad B1 ~ 1524 kvm 1585 kvm

Byggnad B2 - 439 kvm

Byggnad C - 144 kvm
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Beskrivning av dagvattenhantering 
Allt dagvatten hanteras på egen fastighet, Högbytorp Bro-Önsta 2:10. 
 
Marken har utformats så att markavrinning sker mot lokalt diken och mot dagvattenbrunnar, se 
bild 1. 

Från dagvattenbrunnarna förs dagvattnet vidare till en ny damm på egen fastighet markerad 
med bokstav ”D” i bild 1. Vattnet i vattendammen återförs till Ragn-Sells saltproduktion där det 
renas och cirkulerar i processen. 
Vid översvämning av vattendamm ”D” skickas överskottet till en befintlig vattendamm på egen 
fastighet, se bild 2. 

Dagvatten från tak förs till lokalt dike. 

De lokala dikena har utformats så att vattnet tas om hand av sedimentskikten och fördröjer 
vattenavrinning till övriga markområden.  

Nedan, i bild 1, redovisas dagvattenavrinning till dike med blåa linjer och flöde från brunnar till 
damm (yta markerad ”D”) med gröna linjer. Diket markerat med röd linje avvattnas med 
dränering till dammen. 

 

Bild 1. 
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Nedan bild 2. redovisar befintlig vattendamm.  

 

Bild 2. 
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Bakgrund 
Ash2Salt är en miljömässigt mer hållbar behandlingsmetod för flygaska som på ett bättre sätt 
stödjer modellen för cirkulär ekonomi. Ash2Salt bidrar till ett hållbarare samhälle genom att nytta 
flygaskans egenskaper och framställa kommersiellt salt som ersätter salt som annars framställs 
genom komplicerad gruvbrytning och import som kräver långa transporter. Processen bidrar 
därför till att minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Vidare innebär processen att behovet 
av deponering minskas. 
 
 
Trafikbeskrivning 
”Den nya processen, Ash2Salt, som bygglovet avser är en förändrad behandlingsteknik för 
Ragn-Sells befintliga affär på Högbytorp - mottagning och behandling av flygaska från 
avfallsförbränning. Det innebär att flygaskan redan tas emot och behandlas på Högbytorp och 
att det inte innebär någon ytterligare intransport av flygaska. Mängden transporter till Högbytorp 
kommer därför inte att förändras i och med den nya processen. 
 
Framställt salt kommer att transporteras ut från Högbytorp till slutanvändare. Det innebär ett 
tillskott av transporter om ca 4 lastbilar med släp per dag. En betydande andel av uttransporten 
kan täckas av bilar som redan är inne på anläggningen, och levererar avfall, som annars skulle 
lämna anläggningen utan last. Ökningen av transporter ut från anläggningen bedöms därför bli 
lägre än transportbehovet om ca 4 bilar per dag.” 
 

 

Typ av fordon (mått) Materialtransport Frekvens 

Lastbil med släp  

(24m, 42 ton lastvikt) 

Flygaska 8,5 /dag (årsgenomsnitt) 

Lastbil med släp 

(24m, 42 ton lastvikt) 

Salt från anläggning 4 /dag (årsgenomsnitt) 
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BILAGA D

UTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET                                                    BYGGLOV

Salarium, Högbytorp, del av Bro-Önsta 2:10

1. UPPDRAG

Att som sakkunnig av tillgänglighet granska ett utformningskrav och avge utlåtande gällande
en ny processbyggnad - Salarium i Högbytorp. Det är en ny byggnation som består av sex
våningar (plan 10, 11, 12, 13, 14 och 15). I byggnaden finns endast drift- och underhålls-
personal och endast ett begränsat utrymme behöver vara tillgängligt. I granskningsomfattning
ingår en entré på plan 10 med entréhall och ett konferensutrymme på plan 15. På plan 12 finns
det en liten administrativ del med ett kontrollrum men där befinner sig endast driftpersonalen
och det bedöms att den delen inte behöver vara tillgänglig.

Arkitekter levererade pdf ritningar, planer A-40-1-A10-131-BL, A-40-1-A12-131-BL, A-40-1-A15-
131-BL samt situationsplan A-01-1-A00-410 (daterade 2019-08-21) och A-40-1-A11-131-BL, A-
40-1-A13-131-BL, A-40-1-A14-131-BL (daterade 2019-07-05). Revitmodell var tillgänglig för
avstämning av funktionsmått.

REGELKRAV

De generella kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
finns definierade i Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, med kompletteringar i Plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF.
Tillämpningsbestämmelser av generell art finns i Boverkets Byggregler BBR 26, BFS 2018:4.
Dessa är utformade som funktionskrav och inte som detaljkrav. Funktionskraven finns
exemplifierade och preciserade bland annat i Svensk Standard och handböcker som Bygg
Ikapp av E. Svensson.
I AFS 2009:2 tom 2013:3, Arbetsplatsens utformning, finns kompletterande regler för
arbetsplatser.

Ansvaret för frångängligheten för person med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ligger på
brandkonsulten.

2. ALLMÄNT

Kravet på tillgängliga arbetslokaler gäller enligt 8 kap. 6 § PBL om det inte är obefogat med
hänsyn till arten av den verksamhet som lokalerna är avsedda för. I detta fall gäller en
begränsad omfattning av tillgänglighetsgranskning enl. pkt. 1.
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3. DIMENSIONERANDE MÅTT

Dimensionerande mått för tillgänglighet i publika lokaler och arbetslokaler är en rullstol för
begränsad utomhusanvändning. Dimensionerande vändmått är en cirkel med diametern 1,50
meter.

4. GRANSKNINGSSYNPUNKTER

4.1 Det finns inte tillräckligt manöverutrymme på en öppningssida vid dörrparti IGD02 på
plan 15. Dörrautomatik behövs – kompletteras i bygghandlingsskede (tekniskt
egenskapskrav).

5. UTLÅTANDE

Förutom ovanstående kommentaren uppfyller projektet lagstiftningens utformningskrav på
tillgänglighet.

Tillgänglighetskraven när det gäller de tekniska egenskapskraven granskas i senare skede.

Monika Spinner-Rynkiewicz
Sweco AB
Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, TIL 2, Nr 6783
Arkitekt SAR/MSA

2019-08-21
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2019-10-11 Bengt Sandell 

Ragn-sells Treatment & Detox AB  

Box 952 

191 29 Sollentuna 

 

Flyghinderanalys gällande Byggnation på fastighet i Upplands-Bros kommun - 

Klöv och Lilla Ullevi 1:7 

 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Stockholm/Arlanda, Stockholm/Bromma, Eskilstuna samt Uppsala. 

 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

 

Analysen består av två delar; 

 

Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 

Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 
  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 707963-01-01 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2019-178033 
Ärendenummer 
Ä-2019-010623 
 
Ert datum 
2019-10-10 
 
Handläggare 
Per-Ola Kårbro  
011-19 25 22T 
011-19 25 75F 
per-ola.karbro@lfv.se  
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 99 
18 00 (X) 

SWEREF 99 
18 00 (Y) 

Markens 
höjd 

(möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Salarium – HH1   6603474 128544 50,0 36,6 86,6 

Salarium – HH2   6603462 128587 50,0 36,6 86,6 

Salarium – HH3   6603441 128534 50,0 36,6 86,6 

Salarium – HH4   6603428 128577 50,0 36,6 86,6 

Salarium – HH5   6603474 128568 50,0 36,6 86,6 

Salarium – HH6   6603471 128577 50,0 36,6 86,6 

Silopark- H1   6603434 128524 50,0 28,6 78,6 

Silopark- H2   6603423 128564 50,0 28,6 78,6 

Silopark- H3   6603413 128561 50,0 28,6 78,6 

Silopark- H4   6603424 128521 50,0 28,6 78,6 

Cistern 1- Ø 15,5m   6603369 128512 49,0 20,0 69,0 

Cistern 2- Ø 15,5m   6603364 128533 49,0 20,0 69,0 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X  

DME  X  

NDB  X  

Radaranläggning  X  

Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)  X  Inom Stockholm TMA g. 

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

 

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  
Inom Arlanda, Bromma, Eskilstuna 
samt Uppsala. Ingen påverkan.   

Vektoreringshöjd X  Stockholm TMA g. Ingen påverkan.   

Holding X  Inom ”LNA” holding. Ingen påverkan.   

Racetrack, Baseturn X  Bromma RWY 12. Ingen påverkan.   

Intermediate segment X  Bromma RWY 12. Ingen påverkan.   

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP  X    

SID    

STAR    

Omnidirectional departure    

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    

 

 



 

 

 
LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

 

 

FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Cecilia Dahlgren 
Gruppchef, TU Com 

 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Stockholm/Arlanda 
Stockholm/Bromma 
Eskilstuna 
Uppsala 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
. 

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats.  

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av 

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 

 

 

 



 Datum: 2019-09-30  

 

 

 
 

Trafikverket 

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

 
Annika Häger 
Enhet PLstsa 
annika.hager@trafikverket.se 

REMISSVAR 
 
 
 
Ärendenummer:  Ert ärendenummer: Bygg 2019.197 
TRV 2019/99026  

 
 
 
Upplands-Bro kommun 
 
 
E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Kopia: 
Diariet 
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Yttrande angående salarium på fastigheten Bro Önsta 
2:10, Upplands-Bro kommun  
 
Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende gällande nybyggnad av 
salarium, anläggning för behandling av flygaska, på Ragnsells område i Upplands-
Bro. Området angränsar till E18 och väg 269. 
 
Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett 
trafikslagsövergripande perspektiv. 
 
Området för den nya anläggningen omfattas inte av detaljplan men det finns sedan 
tidigare en detaljplan för delar av Högbytorps avfallsanläggning, laga kraft 2014-
07-15. Trafikverket skulle gärna se att hela området för avfallsanläggningen 
omfattades av detaljplan. Trafikverket har granskat handlingarna utifrån att 
tillkommande tekniska anläggningar är förenliga med Högantorpsanläggningens 
syfte. 
 
Remitterade handlingar  visar att dagvatten kommer att omhändertas inom 
anläggningen och trafikutredningen visar att den nya anläggningen  endast 
kommer  öka trafiken marginellt. 
 
Trafikverket kan inte se att våra anläggningar eller intressen kommer att påverkas 
negativt av den tillkommande anläggningen men vill informera om att om höga 
byggnader eller andra anläggningar planeras till en höjd högre än 20 m över 
marknivån kan tekniska system kopplat till flygverksamheten påverkas och en 
flyghinderanalys behöver beställas av LFV. Se nedanstående länk för mer 
information. 
 
http://www.lfv.se/sv/Tjanster/Flyghinderanalys---en-unik-kompetens-hos-
LFV/Sa-har-gor-du-/  
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Den som uppför en mast eller annat högt objekt ansvarar för att byggnadsverket 
hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 
2010:155.  
  
Om ovanstående beaktas har vi inget att erinra mot att bygglov ges.  
 
Vid meddelande om beslut eller vid förnyad remiss vänligen uppge Trafikverkets 
ärendenummer TRV 2019/103183.  
 
 
För Trafikverket region Stockholm 
 
Annika Häger 
Samhällsplanerare 



Från: Ulrika Gyllenberg
Till: Erik Sandqvist
Kopia: Henric Carlsson
Ärende: Sv: Intern remiss Högbytorp [BYGG.2019.197]
Datum: den 7 oktober 2019 13:38:59

Hej igen Erik,
Då svarar vi att enligt ÖP 2010 så ska stora byggnationer motsvarande denna föregås av detaljplan inom
tätortsavgränsningarna.

För området finns ett godkänt detaljplaneprogram inom vilket jag förstår det som att åtgärderna ryms i det som är
markerat som ”Nuvarande verksamhetsområde Högbytorp”. Någon färdig detaljplan finns dock inte. Det generella
svaret är därför att detaljplan bör tas fram.
 
Men – detta ärende kompliceras av att det som ÖS förhåller sig frågande till är de nya marknivåerna och varför dessa
redovisas som gröna i illustrationen. Vi tror att påverkan på landskapsbilden blir större än vad som framgår i
illustrationen samt undrar om det gröna inte är missvisande?
 
Erinran rör alltså förändringar i landskapsbild för marknivåer. Men jag förstår som att de ändå inte är bygglovspliktiga
utan tillståndspliktiga och att tillstånd ska sökas via miljöavdelningen. Stämmer det? Alltså kan dessa ändå inte
regleras via detaljplan?
 
Om så är fallet spelar det ju här ingen roll huruvida dp tas fram eller ej? Utom för byggnaderna, och dessa bedömer
ÖS inte riskera att påverka landskapsbilden påtagligt negativt.
 
Vänliga hälsningar,
Ulrika
 

Från: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se> 
Skickat: den 24 september 2019 09:44
Till: Ulrika Gyllenberg <Ulrika.Gyllenberg@upplands-bro.se>
Kopia: Henric Carlsson <Henric.Carlson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss Högbytorp [BYGG.2019.197]
 
Hej Ulrica!
 
Jag ska förtydliga bygglovs frågeställning för remissen;
 

Har avdelningen för Övergripande samhällsplanering något att erinra mot att den föreslagna åtgärden skulle
utföras utan att den föregås av en detaljplaneläggning?

 
Vänligen,
 
Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
erik.sandqvist@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Ulrika Gyllenberg <Ulrika.Gyllenberg@upplands-bro.se> 
Skickat: den 18 september 2019 10:12
Till: Erik Sandqvist <Erik.Sandqvist@upplands-bro.se>



Från: Andrea Löf
Till: Erik Sandqvist; Tekniska nämnden
Ärende: TN 19/0305-1 - Intern remiss - Nybyggnad av industri på Högbytorp, Bro-Önsta 2:10, BYGG.2019.197
Datum: den 11 oktober 2019 16:45:24

Hej,

Tekniska avdelningen har inget att erinra mot åtgärderna. Dagvattnet ser ok ut och anslutning till det
kommunala nätet för vatten och avlopp sker genom den befintliga interna anläggningen.

Med vänlig hälsning
 
Andrea Löf
Trafikplanerare
 
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 8-518 321 82
andrea.lof@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Sandqvist <erik.sandqvist@upplands-bro.se>
Skickat: den 9 september 2019 10:26
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>; Åsa Bergström <asa.Bergstrom@upplands-
bro.se>
Ämne: Intern remiss [BYGG.2019.197]

Hej,

Med anledning av inkommen ansökan om bygglov för nybyggnad av industri på Högbytorp, fastigheten Bro-
Önsta 2:10 remitteras ärendet till er. Projektet gäller en anläggning för behandling av flygaska från
avfallsförbränning. Du ingår i detta samråd för att vi anser att din kompetens kan bidra till utredningen. Ärendet
är under handläggning hos bygglovsavdelningen och har ärendenummer Bygg.2019.197.

Bifogade handlingar:
- Projektbeskrivning
- Situationsplaner
- Fasadritningar
- Planritningar
- Materialförteckning
- Illustrationer
- Trafikutredning
- Dagvattenutredning

Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för
samhällsbyggnadskontorets utredning. Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på
bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens
sammanträde. Var vänlig och inkom med svar senast 2019-10-15.

Vänligen

Erik Sandqvist
Bygglovshandläggare



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

Ärende hos kommunen: BYGG.2019.197
Mottagare: Tekniska nämnden[Tekniskanamnden@upplands-bro.se];Åsa Bergström[asa.bergstrom@upplands-
bro.se];



 

 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-15 FM2019-20663:4 
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(JER)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

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

www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun 2019-10-04 BYGG.2019.197 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Alexander Bergström, 072 395 37 75 

Alexander.x.bergstrom@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende ansökan om bygglov för nybyggnad av 

industrianläggning på fastigheten Bro-Önsta 2:10, 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län  
         

   

         

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan 

 

 

Bramer, Camilla 

Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen  

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

  



 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2019-10-15 FM2019-20663:4 
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Sändlista 
Upplands-Bro kommun   bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

    

 

 

      

    

 

För kännedom 
FMV LedMNät  tillstandsarende.trv@fmv.se 

LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 

LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 

 



Förlägning av handläggningstid
Samhällsbyggnadskontoret Sida 1 av 1
Bygglovavdelningen

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR.

196 81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08-581 690 00 08-581 692 40 707 43-0 01-212000-0100

Handläggare Datum

Erik Sandqvist 2019-09-23

Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Ulrik Ameen
Box 952
19129 Sollentuna

Förlängning av handläggningstid

DEL § 160

Diarienummer: BYGG.2019.197
Ansökan avser: Bygglov för nybyggnad av anläggning för behandling av flygaska
Fastighet: BRO-ÖNSTA 2:10, Del av
Sökande: Ragn-Sells Treatment & Detox AB

Enligt 9 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL) ska den som söker ett bygg-, mark-
eller rivningslov ha fått ett beslut inom tio veckor från det att kompletta handlingar
lämnats in.

Med stöd av 9 kap. 27 § PBL får handläggningstiden förlängas en gång med
ytterligare tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet.

Utredningen i ärendet är av sådan art handläggningstiden behöver förlängas med
maximalt ytterligare tio veckor.

Bygglovsavdelningen bedömer att detta är nödvändigt med anledning av att ärendet
remitteras till externa myndigheter samt att ärendet är relaterat till en dom från Mark-
och miljödomstolen (MMD) som väntas meddelas den 11 oktober 2019. Detta
bygglovsärende är en fristående prövning från det ärende som behandlas i MMD
gällande den rubricerade anläggningen samt höjning av deponier på fastigheten Bro-
Önsta 2:10. Bygglovsavdelningen bedömer dock att utfallet av ärendet i MMD kan
påverka bygglovsärendet med hänsyn till landskapsbilden eftersom det innefattar
höjning av marknivåer.

Bygg- och miljönämnden
Enligt delegationspunkt 7.18

Olof Forsberg

Bygglovschef

















 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2019-11-27 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 förhandsbesked för rivning av 
befintligt fritidshus och komplementbyggnad 
samt nybyggnad av enbostadshus och garage 
på fastigheten Härnevi 3:16 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked med 

nedan angivna villkor med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen 

(PBL) 

2. Villkor för åtgärden: 

 Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 140 m
2
 

 Huvudbyggnad får utföras med högst 1,5 våning 

 Största tillåtna byggnadsarea för garage är 50 m
2
  

 Fasader ska utföras med stående träpanel och målas i jordfärg 

 Takmaterial ska vara tegelpannor med färgsättning som 

samspelar med bebyggelsen vid Snickartorp och Lagmansboda 

 Tomtens växtlighet och topografi ska bevaras i möjligaste 

mån. Markåtgärder hanteras varsamt. 

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

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

avgift tas därför ut från sökande. 

Förhandsbesked:  10 920 kronor 

Kommunicering:  1 860 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 054 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 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2019-11-27 BMN 19/0001 

 
 

 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

och garage på fastigheten Härnevi 3:16. Åtgärden innefattar även rivning av 

befintligt fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. Fastigheten ligger i direkt anslutning till 

tätortsavgränsningen för Bro enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2010. 

Området där fastigheten är belägen är inte utpekat som lokalt 

kulturmiljöintresse i ÖP 2010 eller kommunens fördjupade kulturmiljöprogram 

och berörs inte heller av något riksintresse för kulturmiljövården. 

Bygglovsavdelningen bedömer ändå att det finns sådana kulturmiljövärden på 

platsen att ny bebyggelse behöver utformas varsamt med hänsyn till 

landskapsbilden och intilliggande äldre bebyggelse.  

Bygglovsavdelningen bedömer att föreslagna bostadsbyggnaden är lämplig 

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

intresset av en god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § PBL, under förutsättning att 

villkor ställs gällande byggnadernas material, kulör och volymer. Förslaget till 

åtgärd innebär inte att den rådande bebyggelsestrukturen på platsen bryts, 

genom att inga nya bostadstomter eller vägsträckningar skapas. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden är 

lämplig med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. PBL och föreslår därför att 

Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked med angivna 

villkor med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 18 oktober 2019 

 Fasadritningar huvudbyggnad som inkom den 18 oktober 2019 

 Fasadritningar garage som inkom den 18 oktober 2019 

 Översiktlig vatten- och avloppsutredning som inkom den 18 oktober 

2019 

 Reviderad situationsplan som inkom den 18 november 2019 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 26 november 2019 
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Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

och garage på fastigheten Härnevi 3:16. Åtgärden innefattar även rivning av 

befintligt fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten. 

Sökande har inkommit med ett förslag till utformning av ett enbostadshus med 

1,5 våning och en byggnadsarea på 136,6 m
2
 samt ett garage med en 

byggnadsarea på 63 m
2
. Bostadshusets taklutning är 45 grader och nockhöjden 

är 7,7 meter. Garaget har en taklutning på 27 grader och nockhöjden är 5,6 

meter. Eftersom ärendet avser en ansökan om förhandsbesked och inte bygglov 

är det inkomna förslaget framförallt att betrakta som en föreslagen 

byggnadsvolym och princip till utformning av bebyggelsen snarare än ett 

definitivt förslag till utformning av byggnaderna. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 

områdesbestämmelser. Fastigheten ligger i direkt anslutning till 

tätortsavgränsningen för Bro enligt kommunens översiktsplan, ÖP 2010. 

Fastigheten ligger även i anslutning till utredningsområdet öster om 

Kockbacka, enligt ÖP 2010, där möjligheten att planlägga området för bostäder 

ska utredas. 

Området där fastigheten är belägen är inte utpekat som lokalt 

kulturmiljöintresse i ÖP 2010 eller kommunens fördjupade kulturmiljöprogram 

och berörs inte heller av något riksintresse för kulturmiljövården. 

Bygglovsavdelningen bedömer ändå att det finns sådana kulturmiljövärden på 

platsen att ny bebyggelse behöver utformas varsamt med hänsyn till 

landskapsbilden och intilliggande äldre bebyggelse.  

I nära anslutning till fastigheten finns två torpmiljöer från mitten och slutet av 

1800-talet. Nordost om fastigheten ligger Snickartorp med en manbyggnad från 

omkring 1835 och söder om fastigheten ligger Stora Lagmansboda med 

manbyggnad, stall och ladugård uppförda omkring 1890. Båda 

manbyggnaderna är utformade med gråstensgrund, timmer med utknutar, 

rödfärgad locklistpanel, vita snickerier och tvåkupigt tegel på äldre spåntak, 

enligt byggnadsinventering från 1976. På båda tomterna har torpmiljön 

kompletterats med ny bebyggelse på 1980- och 90-talet. Bygglovsavdelningen 

bedömer att dessa kompletteringar av bebyggelsen har utförts varsamt med 

material, kulörer och form som är anpassade till den äldre bebyggelsen. De 

båda torpmiljöerna är placerade mot skogsbrynet i utkant av åkermarken som 

löper genom dalgången, likt fastigheten Härnevi 3:16 som den aktuella 

ansökan berör. Torpmiljöerna är båda synliga i landskapet men Lagmansboda 

framträder mer då bebyggelsen vid Snickartorp delvis döljs av växtlighet på 

tomten. 
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Enligt landskapsanalysen i kommunens fördjupade översiktsplan för 

landsbygden, FÖP 2016, karakteriseras området av ett så kallat mosaikartat 

dalgångslandskap. Landskapet består av trånga, långsträckta dalgångar som 

öppnar upp sig i större tydligt avgränsade rum. Dalgångarna är avskilda från 

varandra av större höglänta skogsområden. Vägnätet är småskaligt och 

ålderdomligt med många grusvägar som löper mellan gårdarna. Den berörda 

fastigheten är belägen i ett sådant tydligt avgränsat landskapsrum, som beskrivs 

i FÖP 2016, där dalgången öppnar upp sig. 

Fastigheten är anspråkstagen för bostadsändamål och bebyggd med ett 

fritidshus och komplementbyggnad från 1961 respektive 1976. Den befintliga 

huvudbyggnaden är byggd i ett plan med en byggnadsarea på 47 m
2
 och 

komplementbyggnaden har en byggnadsarea på 24 m
2
. Fastigheten är en del av 

en mindre bebyggelsegrupp på tre enbostadshus som ligger i en klunga vid 

skogsbrynet. De närmaste grannfastigheterna, Härnevi 3:14 och 3:15, är 

bebyggda med fritidshus från 1962 som har byggts till 1984 och sedan 

permanenterats. De två huvudbyggnaderna på grannfastigheterna har en 

byggnadsarea på 72 m
2
 respektive 80m

2
. 

Tillgänglighet 

I ärenden om förhandsbesked ska hänsyn tas till att bebyggelse lokaliseras till 

mark som är lämplig med hänsyn till möjligheter för personer med nedsatt  

rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området. Den berörda tomten 

sluttar i nordvästlig riktning ner mot Snickartorpsvägen och höjdskillnaden 

från vägen till tomtens bakkant är cirka 5 meter. Höjdskillnaden från vägen till 

den föreslagna placeringen av bostadshuset är cirka 1 meter. Det bedöms vara 

möjligt att placera ett bostadshus på tomten med hänsyn till kraven på tomtens 

tillgänglighet. 

Vatten och avlopp 

Vattenförsörjning ska ordnas genom en befintlig borrad brunn på fastigheten, 

med ett djup på 35 meter. Brunnen har en kapacitet på cirka 500 liter per 

timme. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer behöver en enskild brunn 

ha en tillströmning på cirka 30-40 liter i timmen och ett visst vatten magasin i 

brunnen för att möta behovet för ett hushåll med fem personer. 

Avlopp föreslås ordnas genom en enskild anläggning på fastigheten. En 

ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning lämnades in till Bygg- och 

miljönämnden den 18 oktober 2019. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och ärendet har därför 

remitterats till beröda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av de 

fastigheter som anges på sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse har 

bedömts vara berörda sakägare i ärendet. Inga yttranden inkom under 

svarstiden för grannhörandet i ärendet. 
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Utformning och skäl till beslut 

I ett ärende om förhandsbesked ska Bygg- och miljönämnden bedöma om den 

föreslagna åtgärden är lämplig på platsen genom en lokaliseringsprövning som 

utgår från bestämmelserna i 2 kap. PBL. Ett förhandsbesked som innebär att 

åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om 

en ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 

vinner laga kraft, enligt 9 kap. 18 § PBL. 

Fastigheten är sedan tidigare anspråkstagen för bostadsändamål och 

bygglovsavdelningen bedömer med hänsyn till det att åtgärden innebär att 

marken tas i anspråk för det ändamål den är mest lämpad för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov, enligt 2 kap. 2 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att möjligheten att ordna vattenförsörjning och 

avlopp är översiktligt klarlagda samt att åtgärden bedöms vara lämplig med 

hänsyn till dessa behov. Åtgärden bedöms även vara lokaliserad till mark som 

ur allmän synpunkt är lämplig med hänsyn till möjligheten att ordna trafik, 

avfallshantering och samhällsservice i övrigt, enligt 2 kap. 5 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att föreslagna bostadsbyggnaden är lämplig 

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

intresset av en god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § PBL, under förutsättning att 

villkor ställs gällande byggnadernas material, kulör och volymer. Förslaget till 

åtgärd innebär inte att den rådande bebyggelsestrukturen på platsen bryts, 

genom att inga nya bostadstomter eller vägsträckningar skapas. Den föreslagna 

huvudbyggnaden kan bli mer dominant i landskapet jämfört med befintlig 

byggnad på fastigheten i och med den ökade volymen. Åtgärden bedöms dock 

inte påverka helhetsverkan och kulturvärden på platsen negativt då 

huvudbyggnadens placering på tomten och i landskapsrummet samt material 

och kulör samspelar med närliggande bebyggelse. 

Bygglovsavdelningen bedömer däremot att föreslagen garagebyggnad blir för 

dominerande i förhållande till intilliggande bebyggelse genom dess volym. För 

att uppnå en god helhetsverkan på platsen föreslår därför bygglovsavdelningen 

att förhandsbeskedet villkoras med att största tillåtna byggnadsarea för 

garagebyggnaden är 50 m
2
. 

Sammantaget bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden är 

lämplig med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. PBL och föreslår därför att 

Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked med angivna 

villkor med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Barnperspektiv 

Ärendet avser en sådan enskild åtgärd som inte bedöms påverka barn som 

grupps livsmiljö specifikt. Förslaget till åtgärd bedöms dock uppfylla krav och 

riktlinjer på en god bostadsutformning, vilket är positivt för såväl barn som 

vuxna. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 18 oktober 2019 

2. Fasadritningar huvudbyggnad som inkom den 18 oktober 2019 

3. Fasadritningar garage som inkom den 18 oktober 2019 

4. Översiktlig vatten- och avloppsutredning som inkom den 18 oktober 

2019 

5. Reviderad situationsplan som inkom den 12 november 2019 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Nygård 2:18 - meddelande om kungörelse 

 Husby 2:1 - meddelande om kungörelse 

 Härnevi 3:5 - meddelande om kungörelse 

 Härnevi 3:14 - meddelande om kungörelse 

 Härnevi 3:15 - meddelande om kungörelse 
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Remiss, samråd ändring av detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl (Norrboda-
Brunna handels- och verksamhetsområde), nr 
1301Ä2 

Förslag till beslut 
Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 
daterad den 3 december 2019 till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har den 23 oktober 2019 fått förslag till detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde), nr 1301Ä, för yttrande. 

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i 
tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 
miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 
Miljöbalken.  

Avdelningarna anser att detaljplanen ska genomgå en översyn med beaktande 
av synpunkter under rubriken Ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 23 

oktober 2019 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2019. 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har den 23 oktober 2019 fått förslag till detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde), nr 1301Ä, för yttrande. 

Planområdet omfattar en yta om ca 12 hektar intill Norrboda-Brunna 
handelsplats. Planområdet är beläget norr om Kungsängens tätort, sydväst om 
E18 vid trafikplats Brunna. Det aktuella området ligger inom en detaljplan med 
pågående genomförandetid. 
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Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra omvandling från storskalig 
handel till cirka 590 stycken bostäder, småskalig handel, skola för cirka 500 
elever, parkeringshus och äldreboende. Planförslaget avviker från inriktningen 
i kommunens översiktsplan då planområdet är utpekat som verksamhetsområde 
enligt denna. 

Samrådstiden är från och med tisdag den 29 oktober 2019 till och med tisdag 
26 november 2019. Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid att 
inkomma med yttrande för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens 
sammanträde den 12 december 2019. 

Avdelningarna har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt 
från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för plan- och 
bygglagen samt miljöbalken. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

Bygglovsavdelningens bedömning i detta samråd hanterar frågor om 
bestämmelser och lämplighet i exploateringsgrad, landskapsbild, 
gestaltningsprinciper, trafiksäkerhet i anslutning till skolområde, buller, risk 
och säkerhet, lek och friytor, marklovsplikt, parkering, dagvatten, och 
tillgänglighet. 

Exploateringsgrad 

Bygglovsavdelningen bedömer att markerade byggnader bidrar till en för tät 
bebyggelse. Detta bör ses över av planarkitekten. 

 

Byggnaden som är placerad mot Coop kan tas bort i sin helhet eller regleras för 
att skapa ett mer öppet bebyggelseområde och skapa rum för öppen plats för 
lek och utevistelse. Det är Bygglovsavdelningens bedömning att denna 
byggnad inte bidrar till en god bebyggd miljö då den utgör övergång mellan 
bostadsområde till handelsområde, en övergång som bedöms som trång och att 
ytorna som skapas mellan byggnaderna blir svårhanterliga ur ett trygghets- och 
trivselperspektiv. Byggnader som placeras som sluten gård kan också tas bort 
eller ändras för att skapa ett mer öppet område med öppen kvartersbildning. 
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Byggrätterna för dessa byggnader bör regleras mer specifikt i plankartan för att 
bli ändamålsenliga för bebyggelseområdet.  

Byggrätter 

Det saknas exploateringsgrad för den tomt som ligger i mitten med en 
kringbyggd innergård. Bestämmelsen förskola och lämplighet för detta i aktuell 
placering och utformning bör prövas mot barnkonventionen. Det finns ett 
exempel från Norge, Sörgne kommun där man ville bygga liknande förskola på 
tak i närheten till trafikalstrande verksamhet. Detta bedömdes inte som 
lämpligt och en utredning av detta fall bör finnas med i detaljplanen. 

 

Byggrätter inom kvartersmark för bostadsändamål är stora och har gemensam 
byggrätt. Detta innebär en flexibilitet som gör att placeringar helt kommer att 
prövas i bygglovsskedet utifrån vad som anges i beskrivning och plankarta. Det 
finns en risk med detta om inte kommunen vill styra placeringarna mer. Det 
skapar en otydlighet om inte byggrätter anges för egenskapsområde eller för 
fastighetet. Det kan förtydligas vad byggrätterna gäller. 

Det finns en hög grad av flexibilitet i byggbara lägenhetsformer och storlekar. 
Detta kan regleras enligt 4 kap. 11 § Plan- och bygglagen. Byggnaders 
placering kan göras tydligare med stöd av 4 kap. 16 § PBL. 

Det saknas byggrätt för nätstationer, eventuella pumphus vilket kan bli svåra 
bygglovsärenden i en ny detaljplan om detta saknas. 

Gestaltning 

Stärk syften i planbeskrivning och gestaltningsprinciper med att omnämna dem 
i plankartan. Det behöver inte vara en bestämmelse. Det kan vara en 
informationsruta. Det bör finnas ett tydligare samband mellan beskrivning och 
plankarta för att det ska vara tillämpligt vid bygglovsprövning. Byggnaders 
utformning kan styras i plan med stöd av 4 kap. 16 § PBL. 

Tillgänglighet 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns behov av en tidig 
tillgänglighetsutredning för allmänna platser, skola och för kvartersmark utförd 
av sakkunnig inom tillgänglighet med hänsyn till nivåskillnader och hinder. 
Maximal lutning om 1:12 vid bostäder och 1:20 för allmänna platser med 
möjlighet till vila enligt Boverkets föreskrifter. 
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Buller 

Bullerreducerande åtgärder anges inte i plankartan. Detta bör finnas med som 
byggrätt för tomter, och allmän plats mot Granhammarsvägen och E18. Har det 
utretts om bullerplank/skärm ska finnas för att stänga passager för buller in i 
området? 

Parkering 

Det finns parkeringsanvisningar och riktlinjer i kommunens tekniska handbok 
för gata, park och trafik s.23-24 behandlar parkering. Så att kommunen saknar 
parkeringsnorm stämmer inte helt. P-tal ska regleras med stöd av 4 kap. 13 § 
Plan- och bygglagen. Om detta inte regleras i plan på ett tydligt sätt finns ingen 
riktlinje utöver tekniska handboken vid bygglovsprövning. Då överlåts 
utredning till Bygg- och miljönämnden. Tillför en bestämmelse om parkering. 

Det finns risk att angränsande plans verksamheter och parkering innebär 
störningar för bostäder från stark belysning. 

Lek och friytor 

Det finns en otydlighet i beskrivning och plankarta gällande lek och friytor. 
Grönytefaktorn bör ökas i vissa delar. Se rubrik Exploateringsgrad. Närhet till 
lek på och invid idrottsplatsen finns men kan inte bedömas som i direkt närhet 
till bostäderna. Ska skolområdet användas som lekplats på kvällar och helger? 

Risker och säkerhet 

Obrännbart material kan anges utan exakt klassning då dessa klasser ofta byts 
ut. Inkörsbredd för släckningsfordon kan läggas till som bestämmelse. Minsta 
mått anges av BBR.  Tillgång och till släckningsvatten är också en viktig fråga 
som ska redas ut i planeringsskedet. Attunda brandkår får ta dessa frågor. 

Höjdsystem 

Höjdsystem RH00 är väldigt gammalt (2013 bytte kommunen till RH2000) och 
det finns stora risker för felprojektering om plankartan inte justeras till 
RH2000. Till exempel kan vägar och VA bli projekterade i fel höjder. Detta 
har hänt i kommunen vid liknande planer. 

Trafik 

Trafikplats mot den stora parkeringen vid skoltomten kan bli en riskfaktor som 
bör utredas i planeringsskedet. 

Angöring med bil till skola bör kunna ske utan övergångsställen för barn. 
Tillgänglighetsangöring omnämns i beskrivningen men inte en generell 
avlämningsmöjlighet. 

Marklovsplikt 

Marklovsplikt gäller inom hela detaljplanen för väsentlig ändring vid 
schaktning och fyllning. Bestämmelse gällande marklov för trädfällning bör 
härleda till ett syfte, till exempel att områdets värdefulla träd och topografi ska 
bevaras. Eventuellt att området ändras till natur om det är det som ska uppnås. 
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Om det är naturmark som ska höra till skolområdet kan man kort beskriva detta 
i plankartan. 

Dagvatten 

Det saknas bestämmelse i plankartan som reglerar utförande och utformning 
för att hantera dagvatten. Detta bör finnas och som härleder utföraren till 
dagvattenutredningens resultat.  

Dagsljus 

En flexibel plan vad gäller byggnaders placering kräver heller inte en ingående 
dagsljusstudie. Detta innebär att byggherren sedan får ta, osäkerheten, 
kostnaden och ansvaret för detta i bygglovsprövningen. 

Avslutningsvis så bedöms beskrivningen som väldigt specifik medan 
plankartan bedöms som flexibel. Det bör finnas en balans i detta. 

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

Vatten 
Platsen för DP Norrboda -Brunna ligger inom Östra Mälarens 
Vattenskyddsområde sekundär zon och omfattas av skyddsföreskrifter för 
området. Enligt Upplands-Bro kommuns översiktsplan, ÖP 2010, ligger platsen 
också inom avrinningsområde till ekologiskt särskilt känsliga vattenområden 
och våtmarker (ESKO-område), i detta fall Tibbleviken.  

Planbeskrivningen, sid 7, har en felaktig beskrivning: ”statusklassningen för 

recipienten Mälaren-Görveln är god vad gäller ekologisk status och uppnår ej 
god för kemiska status”. Recipienten Mälaren-Görveln har måttlig ekologisk 
status enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Huvudregeln är att 
alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller god potential och att 
status inte får försämras. Planläggning ska bidra till att uppnå målen. 

Dagvatten 

I PM Norrboda - dagvattenhanteringen 2019-06-28 ("dagvattenhanteringen"), 
sidan 11 står det att ”Planområdet är stort och komplext varför det inte i detta 

skede och med tillgängligt underlag är möjligt att ge detaljerade förslag 
avseende LOD (anm. LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), 
sådana LOD-lösningar måste tas fram i senare skeden för varje enskild del av 
området inklusive gatumark”. Miljöavdelningen anser att en utförlig 
dagvattenutredning behövs i tidigt skede för att visa på konkreta åtgärder för 
hur hanteringen av dagvatten ska ske inom planområdet i framtiden, samt i ett 
helhetsperspektiv. Det behövs också för att detaljplanen ska få lämplig 
utformning med tillämpliga bestämmelser. Miljöavdelningen saknar 
redovisning på lämpliga platser inom planområdet för dagvattenhantering, 
vilken typ av anläggning, yt- och kapacitetsbehov. Om diken ingår, ange dess 
utformning. Ge förslag på lösningar där så behövs både i text och på karta i 
dagvattenutredningen. 
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Av dagvattenhanteringen framgår förslag till åtgärder som bedöms minska 
tillförseln av föroreningar från området till Östra Mälaren/vattenförekomsten 
Görväln jämfört med om inga åtgärder vidtas. Främst berör detta områden där 
infiltration kan ske (hög reningsgrad, omfattning osäker) samt LOD för 
underbyggda gårdar och övrig hårdgjord mark (växtbäddar). Antagen rening i 
exempelvis växtbäddar och infiltrationsstråk blir reningsgraden approximativt 
generellt 60 - 80 % vilket inte är tillräckligt för att bibehålla dagens låga 
belastning, sidan 15 Dagvattenutredningen. Utredning behöver omfatta vart 
man kan ha infiltration och i hur står grad man kan ha infiltration för att veta 
om det räcker för att minska tillförseln av föroreningar till Östra 
Mälaren/vattenförekomsten Görväln. Utsläppet av dagvatten får inte påverka 
recipientens chans att bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten samt kunna 
nå kvalitetskraven för god kemisk status och god ekologisk status. Viktigt att 
de åtgärder som görs är tillräckliga.  

I dagvattenhanteringen sidan 7 står det ”Ledningssystemet i Gröna dalen har i 

nuläget begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet där 
planområdet utgör en mindre del. Översvämningar har förekommit i ett område 
söder om korsningen E18/Granhammarsvägen. Det behövs åtgärder i detta 
område för att kunna hantera både dagens och framtida dagvattenflöden. 
Hydrauliska utredningar har genomförts av kommunen, dessa pekar på risk för 
överbelastning i nuläget vid 5-årsregn”. Då det redan i dag finns problem med 
dagvatten och översvämningar är det viktigt att de dagvattenlösningar och 
åtgärder som görs bidrar till att minska riskerna för översvämningarna. 

I dagvattenhanteringen sidan 13 står det ”Då ledningssystemet i Gröna dalen 

nedströms planområdet är hårt belastat med dagvatten måste flödesreducering 
ske”. Miljöavdelningen anser att statusen för Gröna Dalen området ska tas med 
i aktuell dagvattenutredning, då detta område är hårt belastat redan nu. Kan 
området hantera de nya mängder dagvatten med de åtgärder som är tänkt att 
göras inom detaljplaneområdet?  

I dagvattenhantering sidan 16 står det ”Föroreningsbelastningen från 
kvartersmarken antas öka jämfört med nuvarande avrinning från befintlig 
skogsmark. Dock bidrar flödesdämpade åtgärder till att Tibbledammen 
avlastas från höga flöden som skulle uppstå utan åtgärder (magasin och övriga 
föreslagna LOD-åtgärder). Dock är det ofrånkomligt att det vid intensiv 
nederbörd då magasinen bräddar uppstår en ökad belastning på dammen 
vilket skulle kunna leda till minskad rening och ökad bräddning från dammen. 
Dessa tillfällen är dock sällan förekommande, dammen och reningen bedöms 
därför inte påverkas i större utsträckning sett över tiden. Sett över året bidrar 
även planområdet till att mer dagvatten passerar dammen. Tibbledammen har 
utvärderats 2007-2008 genom provtagning och flödesmätningar (Svenskt 
vatten utveckling, 2012). Reningsförmågan i Tibbledammen är enligt studien, 
beroende på vald parameter, 50-80 % för näringsämnen, tungmetaller och 
PAH”. Miljöavdelningen anser att en utvärdering av hur Tibbledammens status 
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är i dagsläget kan vara aktuellt och användas som underlag i en 
dagvattenutredningen. 

Miljöavdelningen anser att mer information gällande dagvatten från andra 
områden utanför som kan påverka eller påverkas av planområdet behövs. Det 
saknas information i dagvattenhanteringen gällande risken för 
marköversvämningar och skador på byggnader som till följd av 100-års regn. I 
Dagvattenhantering, Bilaga 2. Fördelning avrinningsytor i planområdet behövs 
en tydligare förklaring vad de olika färgerna betyder. 

Byggskedet bedöms kunna påverka vattentäkten. Genom att redan i 
inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av 
byggverksamheten dämpas eller helt utebli. Eftersom ett utsläpp drabbar Östra 
Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta. En ökad 
beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen och därmed vattentäkten måste 
finnas under byggskedet, se sidan 3, Dagvattenutredningen. Miljöavdelningen 
anser att åtgärder ska göras innan byggskedet för att förhindra utsläpp av 
föroreningar till recipienten/vattentäkten.  

Schaktning 
Miljöavdelningen anser att det saknas en massbalansberäkning för att minska 
andelen massor som kommer att utgöra ett avfall från området, det vill säga 
som inte kan nyttiggöras inom området. Det är oklart vilken tid som beräknas 
åtgå för schaktning och transport av massor, i hur stor utsträckning detta 
kommer att påverka de som redan bor i området gällande buller och utsläpp, 
vilka riskbedömningar har gjorts, vart massorna ska köras, vem som tar emot 
dessa. I samband med planläggning bör säkerställas att provplan för kontroll av 
massor är upprättad innan arbetet påbörjas. 

Drivmedelsstation 
I korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen finns det enligt den 
gällande detaljplanen en byggrätt för drivmedelsstation. Aktuellt minsta 
avstånd till bostäder är 54 meter. Av länsstyrelsens ”Riskhänsyn vid ny 

bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 
bensinstationer” (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000) framgår att "i 
nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter 
från bensinstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus". Tyréns AB 
rekommenderar i sin rapport "Riskhänsyn i detaljplan – Norrboda 
handelsplats" 2018-03-28 att: Länsstyrelsens riktlinje om minst 50 meter 
mellan bensinstation och bostäder/personintensiva verksamheter ska 
upprätthållas. Vissa säkerhetshöjande åtgärder införs som planbestämmelser 
och andra som rekommendationer. Miljöavdelningen anser att eftersom 
placeringen av bostäder i relation till drivmedelsstationen inte klarar 
Länsstyrelsens riktlinjer ska samtliga föreslagna säkerhetshöjande åtgärder 
införas som bestämmelser.  

Buller och utsläpp  
Planområdet är redan bullerstörd från E18 och Granhammarsvägen. 
Miljöavdelningen bedömer att det är olämpligt att placera bostadshusområde 
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på angiven plats om man redan vid utredningen vet att det blir höga ljudnivåer 
från högtrafikerad väg som överskrider gällande riktvärden. Trafikflöde 
kommer att öka med tiden och även om tillämpliga bullerförebyggande 
åtgärder kan föreslås för befintlig situation är det oklart angående framtida 
olägenheter. 

I dagsläget kör tung trafik från Granhammarsvägen via Pettersbergsvägen till 
Bauhaus, COOP, Biltema, apoteket och restaurangen som är lokaliserade i 
industriområdet samt till krossnings- och mellanlagrings verksamheten 
nordväst om planområdet. Bottenvåningen av bostadshusen är tänkta att 
användas till butikslokaler samt att en skola, ett dagis och ett äldreboende 
planeras i samma område, längs in- och utfartsvägen, där både tung trafik 
(lastbilar och bussar) och personbilar kör 7 dagar /vecka. Redan i dagsläget 
upplever flera boende i området att bullernivån är hög. De nya planerna 
genererar sammanlagt ökat buller från trafiken, då även busslinjen ska utöka 
turtätheten. Man påpekar att husen ska byggas så att den höga bullernivån från 
E18 och Granhammarsvägen ska reduceras genom valet av material i 
konstruktionen. Samtidigt påvisas möjligheten att vara ute på taket för de som 
bor i takvåningen. Det är oklart hur hög den sammanlagda ljudnivån beräknas 
att bli där. Det är oklart om det kommer finnas möjligheten att öppna fönsterna 
till lägenheterna som vetter mot industriområdet/E18. Det skrivs även att skydd 
mot trafiken för boende på ålderdomshemmet och skolan ska uppnås genom att 
entréerna ska lokaliseras inåt gården. Därefter ges en beskrivning att färdtjänst, 
ambulanser, matleveranser (tunga fordon) med flera ska köra in på gården för 
att hämta personer och leverera mat. Ljud kan studsa och förstärkas mellan 
huskropparna vilket genererar höga ljudnivåer och innebär utsläpp av avgaser, 
där barn och äldre rör sig mest. Buller och avgaser kan på gårdar innebära en 
olägenhet och begränsar möjligheten till att öppna fönster/ventilation. 

Enligt planerna ska den tunga trafiken komma att ledas om via väg under E18. 
De flesta av matleverantörerna kräver transporter med dubbelplan (bil och släp 
där taket kan höjas, för att kunna transportera dubbla lager gods). Kommer 
höjden på körbanan under E18 att klara av detta? Vilken belastning har 
beräknats på vägen för tung trafik? Antalet transporter och körningar kommer 
att öka väsentligt i och med ökningen av fler butikslokaler och utökad 
verksamhet inom området. 

Skolgård/lokalisering 
Av illustrationsbilaga, sidan 24 framgår: "Byggnaderna bildar en “rygg” mot 

nordost och E18 varifrån buller kommer. Det ger en bullerskyddad skolgård 
som dessutom får bra väderstrecksförhållanden genom sitt sydvästläge."  

Av förslaget framgår också att skolan planeras byggas i två våningsplan, det 
innebär att en hel del fönsteryta vänds mot sydväst. Dessa klassrum skulle 
hamna i ett så kallat solutsatt läge vilket innebär att solinstrålningen gör att det 
riskerar att bli väldigt varmt i klassrummen. Det framgår inte om skolan 
kommer att ha AC eller vilka solavskärmande åtgärder som kommer att finnas 
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(överhängande tak/fasta markiser eller liknande). Om det inte finns möjlighet 
att kyla/skugga byggnaden bör söderläge för en stor del av skolan undvikas. 
Miljöavdelningen har sett vid tillsynen av skolor att solutsatta klassrum har 
problem med hög temperatur. 

Skolgården ligger som en del av det gröna bälte som löper diagonalt genom 
området. Därför ska skolgården ha kvar så mycket skog som möjligt och 
programmeras med aktiviteter för befintlig växtlighet. Skogen med under-, 
mellan- och övervegetation ger en naturlig miljö för upplevelser och lek. Man 
ska eftersträva att använda material som trä, metall och sand och man ska 
begränsa användningen av plast och dämpande material av gummi. 

Miljöavdelningen anser att det är mycket positivt att befintlig skog och 
växtlighet behålls på skolgården. Skugga från träd är av stor betydelse för att 
minska risken för UV strålning för framför allt förskolebarn. Plast och 
gummimaterial bör undvikas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Skolgården 
ska indelas i zoner som gestaltas för att passa olika åldrar. Det bör dessutom 
finnas både aktiva och lugna zoner. Skolgården bör planeras så att den utanför 
skoltid kan användas av kringboende och besökare, så att den kan ingå som en 
naturlig del av det gröna bältet. Samtidigt som det är positivt att det finns 
tillgång till fri grönyta är det oklart om det kommer att fungera i praktiken. 
Troligtvis kommer det att behövas avgränsningar i form av staket för förskola 
och äldreboende och då är det viktigt att skuggningen från träd med mera finns 
på samtliga ytor. 

Service, handel och eventuell förskola kan ordnas en trappa upp med tydliga 
entréer i gatunivå. Det är lite oklart hur förskolegården anordnas i ett sådant 
fall men det är samma synpunkter angående materialval och skuggning som 
gäller, se ovan. 

Barnperspektiv 
Byggprojekt av den här omfattningen påverkar barns boendemiljö. Beslutet kan 
bidra till att förbättra detaljplanen så att risk för påverkan på barn minskar. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Åsa Bergström Olof Forsberg 

Miljöchef Bygglovschef 

Bilagor 

1. Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 23 
oktober 2019 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Revidering av Bygg- och miljönämndens 
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 

5 § kommunallagen (2017:725), Samhällsbyggnadskontorets förslag till ny 

reviderad delegationsförteckning för Bygg- och miljönämnden gäller från och 

med XX december 2019. 

 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden beslutar att delegationsförteckning 3.8.1 U10 gäller 

från och med den 1 januari 2020. Förändringen jämfört med tidigare 

delegationsförteckning är att ett antal punkter utgår och ett antal punkter 

tillkommer. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2019 

 Förslag på ny reviderad delegationsförteckning 3.8.1 U10 

Ärendet 

Bygg- och miljönämndens tillsynsansvar framgår av 26 kap Miljöbalken, 

Miljötillsynsförordning SFS 2011:13, 8 kap. 2 § 3 p. Strålskyddsförordningen 

(2018:506), 25 § Livsmedelsförordningen (2006:813) samt 12 kap. 6 § PBL.  

Delegation innebär att beslutsrätt delegerats från en överordnad till en 

underordnad instans. En nämnd kan delegera sin beslutsrätt till presidiet (nytt 

från 2018), utskott, ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen (6 kap 37 § 

och 7 kap 5 § Kommunallagen (2017:725), Kommunallagen). Nämnden 

beslutar själv om sin delegationsordning. Kommunfullmäktige kan delegera 

delar av sin beslutsrätt till nämnd, till exempel via nämndens reglemente (5 kap 

2 § Kommunallagen)  

Delegering till en anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad 

delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera 

anställda i grupp eller till anställd i kommunalt bolag. 
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Delegering kan ske till namngiven person, men mest praktiskt är att 

beslutanderätten följer ett politiskt uppdrag eller en tjänst. 

Det finns två syften med att delegera beslutanderätten: 

1. att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, samt 

2. att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att 

beslutsvägarna blir kortare och handläggningen kan ske snabbare. 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § Kommunallagen inte delegeras i följande 

ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet, 

2.  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 

nämnden och 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och ren 

verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta ärenden av rent 

verkställande art. Rådgivning, avgiftsdebitering med stöd av fastställd taxa 

eller föreskrifter om avgift, anmäla överträdelser till polis- eller 

åklagarmyndigheter, lämna anmälan utan åtgärd, miljösanktionsavgifter osv. 

räknas enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ärenden av 

verkställande art. 

Yttranden är visserligen inte rent strikt ett beslut men SKL anser att i de fall det 

ges uttryck för nämndens uppfattning genom yttranden så ska det ändå 

delegeras. De yttranden som är av mer principiell karaktär omfattas inte av 

delegation. 

Nu gällande delegationsordning fastställdes av nämnden den 14 juni 2018. 

Det föreliggande förslaget till ny delegationsordning innebär i sak ingen 

förändring i delegationsnivå. Det är avdelningschefernas uppgift att se till att 

handläggare har kunskap om delegationsrätt. I inledningen till 

delegationsordningen finns en beskrivning av delegationens omfattning. 
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Bygglovsavdelningen 

Inom plan- och bygglagstiftningen föreslås förändringar inom samtliga 

områden, bygglovsbeslut, anmälningsärenden och tillsyn för att skapa 

förutsättningar för en effektivare hantering för att möta de lagkrav som finns 

för handläggningstider. Kontorets bedömning är även att nämndsammanträden 

ska fokuseras på ärenden av stor vikt och principiell karaktär så att 

verksamheten kan arbeta med god service och ta de beslut som mer effektivt 

kan tas på delegation av tjänstepersoner.  

Små tillbyggnader av verksamhetslokaler utanför detaljplan ska enligt 

bygglovsavdelningens bedömning delegeras till handläggare, vilket saknats 

tidigare 7.3. 

Ett förtydligande gällande beslut om bygglov för flerbostadshus och 

verksamhetslokaler föreslås 7.3. 

Ett förtydligande av förutsättningarna för delegation av handel, hantverk och 

industri där delegation inte ska gälla vid betydande områdespåverkan. Med 

betydande områdespåverkan menas betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid i direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan och E18 7.3. 

Anmälningsärenden har utökats med delegation för administratör och 

registrator i samråd med inspektör, att fatta beslut om start- och slutbesked. 

Detta för kompetensutveckling och möjlighet att effektivisera processen i 

enklare ärenden. Med enklare ärenden menas enkla anmälningsärenden som 

eldstad och enklare Attefallsåtgärder 7.26, 7.30.  

Förbud mot användning föreslås tas bort från delegationsordningen och bör 

istället tas av nämnden. Vissa förelägganden läggs in för att stärka 

verksamhetens möjligheter att driva tillsynsärenden framåt utan att behöva ta 

upp första föreläggandet till nämnd. Ett exempel är rättelseföreläggande. Detta 

föreslås för att effektivisera tillsynsprocessen och delegeras till avdelningschef 

7.35.1-4. 

Viten föreslås delegeras till avdelningschef för Bygglovsavdelningen i ärenden 

som påkallar förbud mot fortsatt arbete och åtgärd. Beslut om förbud mot 

fortsatt arbete och åtgärd föreslås även och ska ersätta användningsförbudet. 

7.36. 

Miljöavdelningen 

Inom Miljöbalkens och Strålskyddslagens områden omfattar förslaget en 

delegation i syfte att få en effektiv handläggning. Vissa förändringar i 

lagstiftningen gällande bland annat strålskydd, cisterner, köldmedia har skett 

varför lagrum har uppdaterats. 

Livsmedelsavdelningen 

Inom livsmedelsområdet föreslås att beslut om de nya sanktionsmöjligheterna 

delegeras till avdelningschef. Det gäller både nya verksamheter som ej 

registrerat sig eller om ägarbyte skett och ingen anmälan skett inom rimlig tid. 
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Godkännandeprövning sker hos livsmedelsverket med så kallade 853 

anläggningar så det stryks i delegationsordningen. 

Inom tobaksområdet har en ny lagstiftning trätt i kraft från och med 1 juli 2019 

och sju stycken punkter delegeras till avdelningschefen. 

Inom alkoholområdet sker endast små justeringar i utökade tillstånd när det 

gäller serveringstider utanför normaltider. 

Området för beslut kring handel med vissa receptfria läkemedel tas bort. Bygg- 

och miljönämnden tar inga beslut i dessa frågor utan läkemedelsverket har 

detta mandat. Bygg- och miljönämnden har dock rapporteringsskyldighet till 

läkemedelsverket om vi upptäcker brister hos företagen. 

Inom spellagen har bygg- och miljönämnden inte heller några beslut att ta, men 

yttrande kommer ske när företag anmäler spelverksamhet inom kommunen. 

Barnperspektiv 

Det är Samhällsbyggnadskontorets bedömning att en myndighet som arbetar 

med miljö- och hälsotillsyn för barn och även vuxna ska ha en väl fungerande 

delegering för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas effektivt av nämnd och 

verksamhet. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Kent Olsson 

 Livsmedelschef 

 

 

Åsa Bergström 

Olof Forsberg 

Miljöchef Bygglovschef 

Bilagor 

1. Förslag till ny delegationsförteckning 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har Bygg- och miljönämnden och de andra nämndernas 
ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 
bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 
annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun 
ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till 
många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i 
kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 
säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 
sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 
Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 
principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 
att det är nämnden som ska ta beslut i ärendet. 
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1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 
längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 
vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 
delegatens närmsta chef. 

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 
anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 
kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 
som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 

1.9 Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 
nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 
överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 
beslutet. 
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1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 
befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 
återkomst inte kan avvaktas, övertas delegationen av delegatens närmsta chef. 

1.11 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

1.12 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

2 Angående bygg- och miljönämndens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Bygg- och miljönämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 
upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som 
angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 
ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Tjänsteperson med högre 
befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde.  
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2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 
ersättaren. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Avdelningschefer 

Är avdelningschef jävig övertar ordförande i Bygg- och miljönämnden delegationerna. 

2.3.2 Övriga anställda 

Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive avdelning 
inom Bygg- och miljönämndens verksamheter. 

2.3.3 Bygg- och miljönämndens ordförande 

Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna. Är även 
nämndens vice ordförande jävig övertar 2e vice ordförande delegationerna, med undantag för 
delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 
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3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 
 

AU Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 

Avdch Alla Avdelningschefer inom nämndens 
verksamheter 
 

Avdch-bygg Avdelningschef Bygglovsavdelningen 

Avdch-livs Avdelningschef Livsmedelsavdelningen 

Avdch-miljö Avdelningschef Miljöavdelningen 

B-admin Registrator och administratör på 
Bygglovsavdelningen 

B-han Bygglovhandläggare och 
byggnadsinspektör 

B-admin Administratör, registrator 
Bygglovsavdelningen 

Kch Samhällsbyggnadschef 

KS Kommunstyrelsen 

L-insp Livsmedelsinspektör 

M-insp Miljöinspektör 

Ordf. Bygg- och miljönämndens ordförande 

1:a vice ordförande Bygg- och miljönämndens förste vice 
ordförande  

 

3.2 Författningar 
 

Afo Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

AnL Anläggningslagen (1973:1149) 

BBR  

BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter, ändrad 2012:6, och allmänna 
råd om Funktionskontroll av ventilationssystem och 
certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter 
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BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS  

BFS 2013:10  

Dataskyddsfo Dataskyddsförordning (GDPR, General Data 
Protection Regulation) Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda hygienregler för livs-medel av animaliskt 
ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 
särskilda bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsmedel 

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll 
av produkter av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 
djurhälsa och djurskydd 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder) 

EU 517/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade 
växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 
nr 842/2006 

FAM Förordningen om allvarliga miljöskador (2007:667) 

FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 
foder och animaliska biprodukter (2006:1165) 
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FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) 

FAPT Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken (1998:940) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter 
(2006:814) 

FFF Förordning om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) 

FGF Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

FGS Förordningen (1998:929) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) 

FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915 

FMKB Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(1998:905) 

FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) 

FOS Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. (1998:1252) 

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m. 
(1998:1388) 

HRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075) 

om brandfarliga och explosiva varor 

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 
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LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805) 

LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:320) 

LGS Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av 
kommunfullmäktige 2010- 12-16, § 147 

LHL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

LIVSFS 2005:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
(2005:10) 

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 
livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LRL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordning (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor 

NFS 2016:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel 

SJVFS 2010:55 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 
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miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om 
dricksvatten 

SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 
kemiska bekämpningsmedel 

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslag (1988:220) (2018:396) 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TL Tobakslagen (1993:581) 

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

VL Viteslagen (1985:206) 
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4 Delegationsordning 
 

Ärende-  
grupp nr  

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden 
  

1.1 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 
och liknande för de förtroendevalda. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

 

1.2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 
och liknande för ordförande. 

1:a vice ordf.  

1.3 Besluta om resor utanför Sverige men inom 
EU och till Norge eller Island. 

Se KS 
delegations- 
förteckning 

 

1.4 Besluta om resor utanför Norden och EU. Se KS 
delegations- 
förteckning 

 

1.5 Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet 
inte kan vänta till nästa nämndsammanträde. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

KL 6 kap. 39 § 

1.6 Underteckna avtal inom löpande förvaltning 
som inte kräver firmatecknare. 

Avdch  

1.7 Utgått 2018-06-21   

1.8 Utse röstrepresentanter i bransch- och 
intresseorganisationer i vilka Bygg- och 
miljönämnden är medlem. 

Ordf.  

1.9 Besluta om att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjandehavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

Avdch  

1.10 Besluta om att sända föreläggande och 
förbud, som meddelats mot någon i egenskap 
av ägare till fastighet med mera, till 
Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
inskrivningsregistret.  

Avdch MB 26 kap. 15 § 

1.11 Avvisa ett överklagande som har kommit in 
för sent. 

Avdch FL 45 § 

1.12 Ompröva beslut som har meddelats av Bygg- 
och miljönämnden som första instans, och 
som är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter:  

Ordf. FL 39 § 
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a) Beslut av nämnd i dess helhet. 

 b) Beslut av anställd hos kommunen som 
fattats på nämndens vägnar. 

Avdch  

1.13 Besluta om att ett överklagande har kommit 
in i rätt tid och att lämna överklagandet till 
prövande instans. 

B-han 

M-insp 

L-insp 

FL 45 § 

1.14 I egenskap av en myndighet bestämma att ett 
beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

M-insp MB, LL och PBL 

1.15  Avvisa ett ärende som inte är komplett och 
besluta om att skriva av avskriva ett ärende 
utan ytterligare åtgärder.  

Avdch FL  

MB 22 kap. 2 § 

1.16  Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att 
föra nämndens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar, 
sammanträden och besiktningar av olika slag.  

Avdch   

1.17  Besluta att inte lämna ut en allmän handling 
eller en sekretessbelagd handling och en 
handling med visst förbehåll.  

Avdch TF 2 kap. § 14-
15 och  

OSL 6 kap. 3§  

1.18  Fastställa en dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning för Bygg- och 
miljönämndens handlingar.  

Kch   

1.19  Ta emot och kvittera delgivningar som är 
ställda till Bygg- och miljönämnden.  

Avdch  6 kap 36 § KL 

1.20  Polisanmäla brott mot kommunen inom 
nämndens ansvarsområde.  

Avdch   

1.21 Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet 

Kch Dataskyddsfo 
Art 37 

1.22 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch Dataskyddsfo 
Art 28 

1.23 Rätt att ta ut avgift för information  Avdch Dataskyddsfo 
Art 12 punkt 5 

1.24 Rätt till tillgång  Avdch Dataskyddsfo  
Art 15  

1.25 Rätt till rättelse  Avdch Dataskyddsfo  
Art 16  

1.26 Rätt till radering  Avdch Dataskyddsfo  
Art 17  

1.27 Rätt till begränsning av behandling  Avdch Dataskyddsfo  
Art 18  

1.28 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, Avdch Dataskyddsfo  
Art 19 
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radering och begränsning   

1.29 Rätt till dataportabilitet  Avdch Dataskyddsfo  
Art 20  

1.30  Rätt att göra invändningar  Avdch Dataskyddsfo  
Art 21  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden 
  

2.1 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 
budget.  

Avdch    

2.2 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 
och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 
förvaltning.  

Kch   

2.3 Utfärda fullmakt att kvittera ut 
värdehandling.  

Avdch    

2.4 Begära av- och omskrivningar av fodringar.  Se KS 
delegations- 
förteckning  

  

2.5 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 
exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch   

2.6 Sälja kommunens lösa egendom.  Se KS 
delegations- 
förteckning  

  

2.7 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 
budget.  

Avdch    

2.8 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 
och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 
förvaltning.  

Kch   

2.9 Utfärda fullmakt att kvittera ut 
värdehandling.  

Avdch    

2.10 Begära av- och omskrivningar av fodringar.  Se KS 
delegations- 
förteckning  

  

2.11 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 
exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch   

2.12 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 
budget.  

Avdch    

2.13 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 
och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 
förvaltning.  

Kch   
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2.14 Utfärda fullmakt att kvittera ut 
värdehandling.  

Avdch    

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

3 Personal 
  

3.1 Besluta om organisationsstruktur för Bygg- 
och miljönämndens förvaltning.  

Kch   

3.2 Anställa:  

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid 
Samhällsbyggnadskontoret.  

Kch   

 b) Övrig personal Avdch  

3.3 Besluta om löne- och anställningsvillkor för:  

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid 
Samhällsbyggnadskontoret.  

Kch   

 b) Övrig personal.  Avdch   

3.4  Besluta om lönetillägg och lönesättning som 
avviker från kommunen personalpolitiska 
riktlinjer.  

Se KS 
delegations- 
förteckning  

 

3.5  Förändra sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställning.  

Se KS 
delegations- 
förteckning  

 

3.6  Utfärda skriftlig varning eller avstängning.  Kch  

3.7  Säga upp eller avskeda arbetstagare.  Kch   

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

4 Yttranden 
  

4.1  Lämna yttrande över detaljplaner vid 
standardförfarande (enkelt planförfarande 
enligt tidigare lagstiftning) om det inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt.  

Avdch-bygg  

Avdch-miljö  

  

4.2 Lämna yttrande över detaljplaner i 
utställningsskedet/granskningsskedet om 
inget nytt av principiell beskaffenhet eller 

Avdch-bygg  

Avdch-miljö  
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annars av större vikt tillkommit i ärendet.  

4.3  Lämna yttrande till verksamhetsutövare med 
anledning av utökat samråd med 
miljökonsekvensbeskrivning  

M-insp  MB 6 kap. 6 § 4  

4.4  Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 
och miljödomstolen i fråga om verksamhet 
eller åtgärd som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta inklusive den så kallade 
kompletteringsremissen vid prövning om 
ansökan av tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet.  

Avdch  MB 6 kap.5 § 22 
kap. 4,6 och 

10§§  

4.5  Lämna yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivning som inte 
kungörs tillsammans med ansökan i mål eller 
ärende.  

M-insp  MB kap 6 kap. 8 
§ MB  

och FMKB  

12 §  

4.6  Lämna yttrande om 
miljökonsekvensbeskrivning i samband med 
att miljökonsekvensbeskrivning för plan eller 
program upprättas.  

M-insp.  MB 6 kap.  

12-14 §§ och  

FMBK 8 §  

4.7  Lämna yttrande till Länsstyrelsen och Mark- 
och miljödomstolen i frågor om 
vattenverksamhet  

M-insp  MB 11 kap.  

9a-b och MB  

13 §§, 21, §  

FVV  

4.8  Lämna yttrande till Länsstyrelsen när det 
gäller mindre ändring i tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet och 
anmälningsärenden om tillståndspliktig 
verksamhet.  

M-insp  FMH 5,22 och 
26 §§  

4.9  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende om 
dispens för djurhållning och gödselhantering. 
att ta jordbruksmark ur produktion. 

M-insp  MB 12 kap 9 §  

4.10  Lämna yttrande till Länsstyrelsen eller 
skogsvårdsstyrelsen i ärende angående 
anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd 
som väsentligt kan komma att ändra eller 
skada naturmiljön.  

M-insp   MB 12 kap 6 § 

4.11  Lämna yttrande till Länsstyrelsen om 
regionalt program för efterbehandling av 
förorenade områden.  

M-insp   

4.12  Lämna yttrande till Kemikalieinspektionen i 
tillståndsärenden och övriga ärenden där 
yttranden begärs om kemiska produkter eller 
biotekniska organismer  

M-insp    
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4.13  Lämna yttrande i ärende om dispens från 
förbud att sprida kemiska och biologiska 
bekämpningsmedel över skogsmark.  

Avdch-miljö  MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket  

4.14  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om tillstånd till yrkesmässig transport eller 
annan hantering av avfall.  

M-insp  Afo 26-33, 34-
36,37 §§  

36, 42, 46 och  
47 §§ 

4.15  Lämna yttrande om radonbidrag.  M-insp    

4.16  Lämna yttrande om ansökningar om 
skottlossningstillstånd.  

M-insp    

4.17  Lämna yttrande om militärövningar.  M-insp    

4.18  Lämna yttrande i beslut om tillstånd att 
hantera, överföra eller importera explosiva 
varor eller att yrkesmässigt eller i större 
mängd hantera brandfarliga varor.  

M-insp  LBEV 16-19 §§  

4.19  Lämna yttrande om placering av 
bygglovbefriade underjordsbehållare för 
avfall.  

B-han    

4.20  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om dispens från andra föreskrifter än 
områdesskydd.  

Avdch    

4.21  Lämna yttrande till Polismyndigheten i 
ärenden om tillstånd och anmälan.  

M-insp 

L-insp  

OL  

4.22  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
enligt lagen om gaturenhållning och skyltar.  

B- han  

M-insp  

LGS 9 §,  
FGS 6 4 § första 

stycket  

4.23  Lämna yttrande till Socialstyrelsen om 
tillstånd att inrätta hem för vård eller 
boenden som drivs av en enskild utförare 
eller en sammanslutning.  

M-insp  Socialtjänst-
lagen (2001:453) 

4.24  Besluta om att inte lämna yttrande i frågor 
som inte berör kommunen inom nämndens 
ansvarsområde.  

Avdch    

4.25 Innan en ansökan om licens att tillhandahålla spel 
på värdeautomater på andra platser än på ett 
kasino beviljas, ska den kommun där spelet ska 
tillhandahållas ges tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 

Avdch-livs Spelförordningen 
Kap 3, 11 § 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

5 Avgifter 
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5.1  Besluta om avgifter enligt kommunens taxa 
för verksamhet inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhetsområde.  

B-han  

K-han  

M-insp  

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter  

5.2  Besluta om att sänka eller efterskänka avgift 
enligt kommunens taxa inom Bygg- och 
miljönämndens verksamhet.  

Avdch  Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.3  Besluta om klassning och fast årlig avgift 
enligt kommunens taxa för prövning och 
tillsyn enligt MB.  

M-insp  MB 27 kap. 1 §  

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.4  Besluta om att debitera timavgift enligt 
kommunens taxa för prövning och tillsyn 
enligt MB upp till 15 tillsynstimmar.  

M-insp  FAPT 27 kap. 1 
§  

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.5  Besluta att debitera timavgift enligt 
kommunens taxa för prövning och tillsyn 
enligt MB omfattande mer än 15 
tillsynstimmar.  

Avdch-miljö  FAPT 27 kap. 1 
§ och 

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

6 Viten    
  

6.1  Besluta om att förena föreläggande eller 
förbud med vite upp till 20 000 kronor för 
respektive adressat i varje enskilt ärende.  

B-han  
L-insp  
M-insp 

Avdch-bygg  

PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 §  

6.2  Besluta om att förena föreläggande och 
förbud med vite över 20 000 kronor men 
högst 50 000 kronor för respektive adressat i 
varje enskilt ärende.  

Avdch  PBL 
LL 

MB 26 kap. 14 § 
VL 4 2 §  

6.3  Ansöka om utdömande av vite hos Mark- och 
miljödomstolen respektive 
Förvaltningsrätten.  

Ordf.  
Avdch 

MB 21 kap. 1 § 
tredje stycket och  

VL 8 resp  
6 §  

6.4  Besluta att förena föreläggande eller förbud 
med löpande vite om högst 20 000 kronor per 
överträdelse eller om 50 000 kronor per 
månad som föreläggandet eller förbudet inte 
åtlyds.  

Avdch  LM 23§  
VL 4 § 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

7 Plan- och byggdelegation 
  

  Bygglovsbeslut 
  

7.1  Förelägga den som söker bygglov, marklov, 
rivningslov eller förhandsbesked att rätta till 
brister inom en viss tid om ansökan är 
ofullständig och riskerar att avvisas eller 
avgöras i befintligt skick.  

B-han   
PBL 9 kap. 22 § 

första stycket  

7.2  Avvisa en ansökan som trots föreläggande 
enligt PBL 9 kap. 22 § första stycket är så 
ofullständig att den inte kan prövas i sak.  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
andra stycket  

7.2.1 Besluta om avskrivning och avslut av ärende 
där sökande återtagit ansökan eller annat 
inträffat som gör att sakfrågan inte längre är 
aktuell för prövning. 

B-han FL 

7.3  Besluta om bygglov inom ramen för de 
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 30-32 §§ i 
följande ärenden:  

a) Ny- eller tillbyggnad av en- och 
tvåbostadshus och verksamhetslokaler 
utanför område med detaljplan, inom 
ramen för de villkor som bestämts i 
bindande förhandsbesked.  

b) Ny- eller tillbyggnad utanför detaljplan 
för komplementbyggnad och mindre 
tillbyggnad av en- och tvåbostadshus 
och verksamhetsbyggnader om berörda 
sakägare inte har någon invändning.  

c) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan 
för handel, kontor, hantverk eller 
industri om åtgärden inte innebär 
betydande områdespåverkan, se nedan. 

d) Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus 
inom detaljplan om nämnden tidigare 
beslutat om bygglov för liknande 
utformning i området eller om det rör 
sig om högst två våningar. 

e) Mindre tillbyggnad- och ändring av 
skolor inom detaljplan av skolor och 
flerbostadshus 

f) Ny-, om- och tillbyggnad inom 

 B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och  
2  
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detaljplan av radhus, kedjehus och en- 
eller tvåbostadshus.  

g) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan 
för komplementbyggnad. 

h) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
pumpstation, transformatorstation eller 
jämförbara byggnader inom och utanför 
detaljplan. Utanför detaljplan om 
åtgärden inte avses med utformning på 
plats med betydande områdespåverkan. 

 
Med betydande områdespåverkan menas 
betydande arkitektonisk påverkan på 
bebyggelsemiljön i exponerat läge invid och i 
direkt närhet till riksintresse för 
kulturmiljövården, Mälarbanan och E18. 
 
Om berörd sakägare yttrar sig negativt eller 
avstyrker, i kommunicering av ansökt åtgärd, 
ska ärendet anses som principiellt. Detta gäller 
även åtgärder som inte kan bedömas som liten 
avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

7.4  Besluta om bygglov och marklov, även om den 
sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 
områdesbestämmelser, inom ramen för de 
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 31c § 
respektive 9 kap. 35 § andra stycket. Om ingen 
berörd sakägare yttrat sig negativt och om det 
inte rör sig om betydande områdespåverkan, se 
punkt 7.3. 

B-han 
I samråd 

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap.  
31 c och 35 §§  

7.5  Besluta om bygglov för att ta byggnad i 
anspråk för eller inreda byggnad helt eller 
delvis för väsentligen annat planenligt ändamål 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 

3b), 
 

7.6  Besluta om bygglov för att inreda någon 
ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser om 
åtgärden bedöms som planenlig. 

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a, 

 

7.7  Besluta om bygglov för att inreda någon 
ytterligare bostad eller lokal för handel, 
hantverk eller industri inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser där 
berörda sakägare inte har någon invändning .  

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3b, 

 

7.8  Besluta om bygglov för att byta färg, 
fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller 

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3c 
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andra åtgärder som påverkar byggnadens 
yttreutseende. 

och 8 §,§  

7.9  Besluta om ingripande och inledande 
föreläggande att i område av värdefull 
kulturmiljö underhålla ett byggnadsverk eller 
ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap. 
13 § i den utsträckning som framgår av 
detaljplan eller områdesbestämmelser.  

B-han  PBL 8 kap 13 
och 14 §§och 11 
kap. 5 och 19 §§ 

7.10 Besluta att ändra gällande bygglov inom ramen 
för tidigare medgiven bruttoarea eller 
medgiven avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

B-han PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och 2 

7.11 10 Besluta om bygglov för nybyggnad eller 
väsentlig ändring av parkering, upplag eller 
materialgårdar fasta cisterner samt murar och 
plank. 

B-han  PBF 6 kap. 1-2 
§§ punkt 2, 4, 7 

och 8, 

7.12 11 Besluta om bygglov enligt PBL 9 kap.30-32 §§ 
för att sätta upp eller väsentligt ändra 
bygglovspliktiga skyltar eller ljusanordningar.  

B-han  PBF   
6 kap. 3-4 §§  

7.1312  Besluta om rivningslov inom ramen för de 
föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 34 §. Det 
omfattar inte rivning av byggnad som ur en 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har ett större värde, eller 
rivning som kräver beslut enligt annan 
författning.  

B-han  PBL 9 kap.  
10 §  

7.14 13  Besluta att godkänna marklov inom ramen för 
föreskrifterna i PBL 9 kap 35 §.  

B-han  PBL 9 kap. 11-13 
och 35 §§ 

7.15 14 Besluta att godkänna bygglov för åtgärder som 
inte kräver lov.  

B-han  PBL 9 kap. 14 §  

7.16 15  Besluta att lämna ett positivt förhandsbesked 
inom detaljplanelagt område och utanför 
detaljplanelagt område om ingen yttrat sig 
negativt till åtgärden. 

B-han 
 i samråd 

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap 17 §  

7.17 16 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 
föreskrifterna i PBL 9 kap. 19 §  

B-han  PBL 9 kap. 19 §  

7.18 17  Besluta att förlänga handläggningstiden för ett 
ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna och 
förlänga anmälningsärenden med fyra veckor. 

Avdch-bygg 
B-han 

i samråd 
med Avdch-

bygg 

PBL 9 kap.  
27 och 45 §§ 

7.19 18  Besluta att godkänna ett tidsbegränsat bygglov 
inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § 
PBL i de fall åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark eller om 
åtgärden har liten påverkan på omgivningen  
om kriterierna för tidsbegränsat lov är 
uppfyllda och ingen berörd sakägare yttrat sig 
negativt mot åtgärden. 

B-han  PBL 9 kap 33  
§  
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  Anmälningsärenden   

7.20 19  Besluta att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 
är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 
bristerna inom viss tid med information om att 
anmälan kan komma att avvisas eller att 
avgöras i befintligt skick  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
 PBF 6 kap. 10 § 

7.21 20  Besluta att avvisa anmälan om föreläggande 
enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och 
anmälan är så ofullständig att anmälan inte kan 
handläggas i sak.  

 B-han   PBL 9 kap. 22 § 
PBF 6 kap. 10 § 

 7.22 21  Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan att 
slutbesked lämnats om det finns särskilda skäl 
till detta.   

B-han  PBL 10 kap. 4 §  

7.23 22 Besluta om ny kontrollansvarig om en 
kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.  

 B-han  PBL 10 kap. 13 §  

 7.24 23  Besluta att ge startbesked om det enligt PBL 
10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 
samråd.  

B-han  PBL 10  
kap. 22 och 23 

§§  
7.25 24  Besluta att förelägga en byggherre att lämna in 

ytterligare handlingar som behövs för att pröva 
frågan om startbesked om det enligt PBL 10 
kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd.  

B-han    
PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2  

7.25 Meddela om vilka handlingar som ska 
kompletteras och behov av ytterligare 
sammanträden i tekniskt samråd som underlag 
för startbesked. 

B-han PBL 10 kap. 
19 § första 
stycket 7 

7.26  Besluta att med startbesked godkänna att en 
åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:  

  
a) fastställa den kontrollplan som med 

uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,  

b) bestämma de villkor som behövs för att 
få påbörja åtgärden,  

c) bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som behövs,  

bestämma de handlingar som ska lämnas inför 
beslut om slutbesked ge de upplysningar om 
krav enligt annan lagstiftning som behövs ska 
gälla och ställa de krav och villkor som 
åtgärden kräver. 
Detta gäller samtliga så kallade 
Attefallsåtgärder i PBL 9 kap. 4a-ö §§ 

B-han 
B-admin i 

samråd med 
B-han i 
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap.  
23-24 §§ 

 

7.26.1 Besluta i startbesked att utstakning och 
lägesinmätning ska utföras av kommunens 
mättekniker vid placering i känsligt läge. 

B-han PBL 10 kap. 26 § 

7.27  Lämna anmärkning i anslutning till  B-han PBL 10 kap.  
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arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 
nämndens tillsynsarbete och kontroll som 
innefattar för byggherren bindande föreskrift 

27-28  

 7.28  Besluta att det inte behövs någon kontrollplan 
för rivningsåtgärder.  

B-han  PBL 10 kap. 18 §  

 7.29  Besluta I ett ärende besluta om kompletterande 
villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 
för kontrollen.  

B-han  PBL 10 kap. 29 §  

 7.30  Besluta om slutbesked respektive om 
interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 
och 
besluta om slutbevis och kontrollplan enligt 
Äldre PBL. Samt vilka villkor som ska gälla 
för beslutet. 
 

B-han 
B-admin i 

samråd med 
B-han i 
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 34-
37 §§ 

Ä-PBL 9 kap 10 
§ 

 7.31  Beslut om att byggnadsverk eller byggnadsdel 
får tas i bruk utan att slutbesked lämnats.  

B-han PBL 10 kap. 4 §  

 Tillsynsärenden   

 7.32 31 Lämna ingripandebesked inom ramen för 
föreskrifterna och avvisa anmälningar om 
åtgärd som inte bedöms strida mot PBL då 
nämnden inte har fog för ingripande. 

B-han PBL 11 kap. 5 
och 7 §§ 

 7.33 32  Begära av polismyndigheten det biträde som 
behövs för tillträde enligt PBL 11 kap. 8 §. 
Kan medföra ersättnings-skyldighet för Bygg- 
och miljönämnden enligt 14 kap. 2 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 8 
och 9 §§  

 7.34 33  Besluta om lovföreläggande om lovpliktig 
åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 
delegaten har befogenhet att besluta i 
lovärendet. Dock utan vite. 

B-han  PBL 11 kap.17 §  

 7.35 34  Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 
tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 
sakkunnig att utreda behovet av 
underhållsåtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget. Dock utan vite. 

 B-han  PBL 11 kap. 18 §  

7.35.1 Beslut om åtgärdsföreläggande. Dock utan 
vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 19 § 

7.35.2 Beslut om rättelseföreläggande, även 
föreläggande som förenas med förbud mot att 
åter utföra bygglovspliktig åtgärd, dock utan 
vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 20 § 
och 

11 kap. 32 a §   

7.35.3 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan 
vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 21 § 

7.35.4 Beslut om föreläggande för ökad 
trafiksäkerhet, dock utan vite. Kan medföra 
ersättnings-skyldighet för Bygg- och 
miljönämnden enligt 14 kap. 3 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 22 
och 23 §§ 

 7.36  Besluta om förbud mot användning av 
byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 33 § 
2 
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för att ge slutbesked. 
Besluta om förbud mot fortsatt arbete och 
åtgärd. 
Sådant förbud får förenas med fast eller 
löpande vite om maximalt 20 000 kr respektive 
50 000 kr. 

PBL 11 kap. 30-
32a och 37 §§ 

och PBL 12 kap. 
6 § 

 

 7.37  Besluta om att utse annan funktionskontrollant 
inom ramen för föreskrifterna. 

 B-han  PBL 11 kap. 34 §  

7.38  Besluta om att entlediga kontrollansvarig inom 
ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 
kap. 35 § PBL och, efter förslag av 
byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig.  

 B-han  PBL 11 kap. 35 § 

 7.39  Besluta om att ansöka om handräckning hos  
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 
kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 
arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 
honom eller henne enligt 11 kap. 19 -24 §§ 
PBL.  

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 39 § 

  Plan- och byggförordningen med 
mera  

    

 7.40  Bestämma – i kontrollplaner eller genom 
särskilda beslut – att krav på omfattande 
ändringar av andra delar än den direkt berörda 
av en byggnad inte behöver utföras förrän en 
viss senare tidpunkt.  

B-han  PBF 3 kap. 21 § 

7.41  Förelägga den som äger eller ansvarar för en 
motordriven anordning som är installerad i ett 
byggnadsverk att se till att anordningen 
kontrolleras (om det behövs för att säkerställa 
att den uppfyller de krav som gäller för 
anordning enligt 8 kap. 4 §.)  

B-han  PBF 8 kap. 6 § 

7.42  Besluta om längre besiktningsintervall av 
hissar med mera enligt 3 kap. 16 §.  

 B-han  BFS 2012:11 
(omtryck i  

BFS 2012:11  
H14)  

7.43  Besluta om anstånd med besiktning i fall där 
det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §.  

 B-han  PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 § 
samt PBL 11 

kap.  
33 §  

7.44   Besluta om användningsförbud för hissar och 
andra motordrivna anordningar.  

 B-han  PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 § 
samt PBL 11 

kap.  
33 §  

7.45  Besluta om föreläggande mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter i 
frågor om funktionskontroll av 
ventilationssystem.  

 B-han  PBF 5 kap. 1- 7 
§§ med 

tillhörande 
föreskrifter samt 
PBL 11 kap. 19-

20 §§  
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7.46  Besluta om senareläggning av 
besiktningstidpunkt inom ramen för 
föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 
skäl).  

B-han   BFS 2011:16  
1, ändrad  

2012:6, och  
OVK 2, 4 § och 

senare tillägg och 
ändringar 

7.47   Besluta att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han   BFS 2011:6 
omtryck  

2014:3BBR  
1:21 och senare 

tillägg och 
ändringar 

7.48 Besluta att medge mindre avvikelse från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 
tillfredsställande och det inte finns någon 
avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han  BFS 2013:10,  
EKS 9,3 § 
Boverkets  

föreskrifter om  
tillämpning av 

europeiska 
konstruktions -

standarder  
(eurokoder) och 

senare tillägg och 
ändringar 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

8 Fastighetsbildningslagen 
  

8.1  Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan fastighetsbildning sker.  

Avdch-bygg  FBL 4 kap.  

25§  

8.2  Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning.  

 Avdch-bygg  FBL 15 kap. 11 §  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

9 Anläggningslagen 
  

9.1  Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan gemensamhetsanläggning 
inrättas.  

Avdch-bygg  AnL 21§  

9.2  Godkänna beslut eller åtgärd.  Avdch-bygg  AnL 30 §  
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

10 Ledningsrättslagen 
  

10.1 Företräda nämnden vid samråd med 
lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 
frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 
avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker.  

Avdch-bygg  LRL 19 §  

10.2 Godkänna beslut eller åtgärd  Avdch-bygg  LRL 28 §  

 
 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

11 

Lagen och förordningen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

  

11.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från ett visst område 
som är av betydelse för friluftslivet.  

B-han  LGS 5 §  

11.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 
inskrift eller en jämförbar anordning för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål 
utomhus utan tillstånd. Besluta att avge 
yttrande till Länsstyrelsen.  

B-han  LGS 6,7 §§ FGS 
6 § första stycket  

11.3 Godkänna att ha affisch eller annan tillfällig 
anordning utomhus för reklam, propaganda 
eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 
veckor.  

B-han    

11.4 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 
om tillsyn enligt lagen.  

B-han  

M-insp 

LGS 9 §, FGS 6 
§  

LGS 12 § 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

12 Lag om färdigställande skydd 
  

12.1 Pröva behov och besluta i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

B-han  LFS 3 § första 
stycket andra 
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nybyggnad av småhus som inte ska användas 
för permanent bruk.  

meningen  

12.2 Pröva behov och besluta i frågan om 
färdigställandeskydd behövs eller inte vid 
tillbyggnad med mera.  

B-han  LFS 3 § första 
stycket första  

meningen  

12.3 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 
om tillsyn enligt lagen.  

B-han  LGS 9 §, FGS 6 
§  
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

13 Miljöbalkens område 
  

13.1  Besluta i tillsynsärende om tillämpningen av 
de allmänna hänsynsreglerna.  

M-insp  MB 2 kap. 2- 9 
§§, 26 kap.  

 Skydd av områden   

13.2  Besluta i ärenden om tillstånd enligt 
föreskrifter om vattenskydd som kommunen 
har meddelat eller om dispens från sådana 
vattenskyddsföreskrifter, om det finns 
särskilda skäl för det.  

M-insp  MB 7 kap. 22 § 
första respektive 
andra styckena  

13.3  Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 
vattenskyddsområde som Länsstyrelsen 
överlåtit på kommunen.  

M-insp  MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 

andra meningen  

13.4  Besluta i tillsynsärende om områden eller 
djur- och växtart över vilka kommunen har 
tillsyn enligt MB 7 kap.  

M-insp  MTF 2 kap. 9 §  

13.5  Godkänna Besluta om strandskyddsdispens 
för åtgärd som bedöms uppfylla de särskilda 
skälen i MB 7 kap. 18c.  

M-insp  MB Kap.7  
18 b, 18 f, 26 §§ 

13.6  Besluta om dispens från föreskrifter för 
naturreservat.  

M-insp  MB 7 kap 7 §  

13.6b Besluta om tillstånd med stöd av beslutade 
föreskrifter för naturreservat 

M-insp  

 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   

13.6 

13.7  

Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd 
för enskild avloppsanläggning om högst 2000 
personekvivalenter.  

M-insp  FMH 13, 14, 18 
§§  

13.8  Besluta i ärende om anmälan av inrättande av 
värmepump för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten.  

M-insp  FMH 17 §  

13.9  Besluta att tillstånd till anläggning eller 
anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 
eller mark som värmekälla eller 
värmemagasin får tas i anspråk även om det 
inte vunnit laga kraft.  

M-insp  FMH 22 kap  

28 §  

13.10 Besluta i ärende om anmälan att driva eller 
arrangera:  

a) a) verksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär 
risk för blodsmitta genom användning av 

M-insp  FMH 38 §  
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skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 
eller andra liknande skärande eller stickande 
verktyg,  

b) b) bassängbad som är upplåtna åt 
allmänheten eller som annars används av 
många människor,  

c) c) förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola, särskola, specialskola, 
sameskola, fristående skola, riksinternatskola 
eller resurscenter.  

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter   

13.11  Besluta om tillstånd till:  

a) enskild avloppsanordning,  

b) inkoppling av vattentoalett till befintlig 
avloppsanordning,  

c) annan avloppsanordning än till vilken 
vattentoalett ska anslutas 

d) annat slag av toalett än vattentoalett. 

M-insp  LHF 2 §  

13.12  Besluta om tillstånd inom område med 
detaljplan för att hålla:  

a) nötkreatur, häst, get, får eller svin,  

b) pälsdjur, eller fjäderfä som inte är 
sällskapsdjur.  

c) orm 

M-insp  LHF 3 §  

13.13  Beslut om tillstånd till anläggning eller 
anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 
eller mark som värmekälla eller 
värmemagasin.  

M-insp  LHF 6 §  

13.14   Meddela dispens från de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna.  

Avdch-miljö  LHF 10 §  

  Förorenade områden      

13.15  Besluta i tillsynsärende angående 
avhjälpande av föroreningsskada och 
allvarlig miljöskada.  

M-insp  MB 10 kap. 14 §, 
18- 21§§, FAM 3 

kap. 31 § och 
MTF 2-3 §§  

13.16  Besluta om ansvar för verksamhetsutövare 
eller den som annars är 
efterbehandlingsansvarig att utföra och 
bekosta efterbehandlingsåtgärder.  

Avdch-miljö  MB 10 kap. 2-7 
§§  

13.16 Besluta om dispens från föreskrifter för M-insp  MB 7 kap 7 §  
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 naturreservat. /Flyttad 13.6/ 

13.17 Besluta i ärende om anmälan om avhjälpande 
åtgärder i förorenad mark eller byggnad.  

M-insp  MB 10 kap.  

14 § och  

FMH 28 §  

  Jordbruk och annan verksamhet      

13.18  Besluta om yttrande i ärende om anmälan för 
samråd. Se 4.10 

Besluta i ärende om miljöhänsyn i jordbruket 

M-insp  MB 12 kap. 6 § 

 SFS 1998:915 
SJVFS 2010:55 

  Kemiska produkter och biotekniska 
organismer  

    

13.19 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i övrigt 
där nämnden ansvarar för tillsynen.  

M-insp  MTF § 19 punkt 
5  

2 kap. 31 § p. 5 

13.20  Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel.  

M-insp  MB 14 kap. och 
SFS 2014:425  

2 kap. 41 §  

13.21  Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel och dispens.  

M-insp  MB 14 kap. och 
SFS 2014:425  
2 kap. 39, 40 §,  

NFS 2015:2  
6 kap. 1 §  

13.22  Besluta i ärende om undantag från 
informationsplikten för den som avser att 
sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt.  

M-insp  MB 14 kap 
13 och 16 §§  
SNFS 1997:2  

NFS 2015:3  
4 kap. 4 § 

13.23 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 
vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor.  

M-insp  MB 14 kap 
 NFS 2003:24  

NFS 2017:5 

  Förordning om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  

    

13.24 Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om 
anläggningar som innehåller fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.  

M-insp  MB 26 kap. och 
MTF 2 kap. 4, 

21, 27 och 29–32 
§§  

FGF, 
EU 517/2014 

  Förordningen om PCB m.m.      

13.25  

 

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 
att avlägsna PCB-produkter i byggnader och 
anläggningar.  

M-insp  FPCB 18 §  

  Avfall och producentansvar och     
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avfallsförordning  

Se 4.14 Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om tillstånd till yrkesmässig transport eller 
annan hantering av avfall.  

M-insp  Afo 26-33, 34-
36,37 §§  

13.26  Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 
verksamhet ger upphov till annat avfall än 
hushållsavfall och meddela föreläggande med 
vite om sådan uppgiftsskyldighet.  

M-insp  MB 15 kap.  

17 § 45 § Afo 

13.27  Besluta i ärende om anmälan om att på 
fastigheten kompostera eller gräva ned eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 
avfall än trädgårdsavfall.  

M-insp  MB 15 kap.  
18 §, 

38 45 § Afo  

13.28  Besluta om tillfälliga åtgärder som är 
nödvändiga för att förhindra eller förebygga 
skador på människors hälsa eller miljön till 
följd av särskilda omständigheter vid 
hantering av avfall.  

M-insp  MB 15 kap  

51 84 § afo  

13.29  Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 
produkter och biotekniska organismer i övrigt 
där nämnden ansvarar för tillsynen. /Flyttad 
13.19/ 

M-insp  MTF § 19 punkt 
5  

13.29 Besluta i ärende om tillsyn över avfall i 
övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.  

M-insp MB 26 kap. 3 §  

13.30  Besluta i ärende om ansökan om dispens och 
tillstånd enligt vad kommunfullmäktige 
föreskrivit i fråga om hantering av 
hushållsavfall.  

M-insp  Föreskrifter om 
avfallshantering 

för Upplands-Bro 
kommun  

  Prövning 

Förfarande vid miljödomstolarna i 
ansökningsmål  

    

13.31  Besluta om villkor av mindre betydelse som 
miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller 
vattenverksamhet överlåtit åt 
tillsynsmyndigheten att fastställa.  

Avdch-miljö 

M-insp  

MB 22 kap. 25 §  

13.32  Besluta att tillstånd får tas i anspråk även om 
det inte vunnit laga kraft.  

M-insp  MB 22 kap. 28 §  

  Tillstånds giltighet, omprövning med 
mera  

    

13.33  

Se 1.15 

Besluta att lämna anmälan eller klagomål 
utan åtgärd.  

M-insp    

  Tillsyn      

13.34  Besluta att meddela föreläggande utan vite M-insp  MB 26 kap. 9 §  
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som behövs för att miljöbalken och 
föreskrifter, domar och andra beslut som 
meddelats med stöd av miljöbalken ska 
följas, utöver vad som nämns i 
delegationsordningen.  

13.35  Besluta att meddela förbud utan vite som 
behövs för att miljöbalken och föreskrifter, 
domar och andra beslut som meddelats med 
stöd av miljöbalken ska följas, utöver vad 
som nämns i delegationsordningen.  

Avdch-miljö  MB 26 kap. 9 §  

13.36  Besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller 
förelägga med försiktighetsmått, i ärende om 
anmälan av miljöfarlig verksamhet som i 
bilaga.  

M-insp  MB 26 kap. 9 §, 
FMH 27 §  

MPF 

13.37  Besluta att förelägga tidigare ägare eller 
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress.  

M-insp  26 kap. 13 §  

13.38  Besluta att begära att den som bedriver 
verksamhet som kan befaras medföra 
olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön skall lämna förslag till 
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

M-insp  26 kap. 19 §  

13.39  Förelägga den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport.  

Bevilja anstånd med vissa uppgifter i 
miljörapporten 

M-insp  26 kap. 20 §  

NFS 2016:8 

13.40  Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 
uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.  

M-insp  26 kap. 21 §  

13.41  Besluta att förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 
upplåter byggnad för bostäder eller annat 
ändamål att utföra sådana undersökningar av 
verksamheten och dess verkningar som 
behövs för tillsynen.  

M-insp  26 kap. 22 § 1 st  

13.42  Besluta att föreskriva att undersökning av 
verksamhet och dess verkningar i stället skall 
utföras av någon annan och att utse någon att 
göra sådan undersökning.  

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 1 st.  

13.43  Besluta att förena beslut om undersökning 
med förbud att överlåta berörd fastighet eller 
egendom till dess undersökningen är slutförd.  

Avdch-miljö  26 kap. 22 § 3 st.  

13.44  Besluta att ett delegationsbeslut ska gälla M-insp  26 kap. 26 §  
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omedelbart även om det överklagas.  

  Miljösanktionsavgifter      

13.45  Besluta om miljösanktionsavgift: 

a) upp till 10 000 kronor.  

M-insp  30 kap. 3 §  

 b) över 10 000 kronor dock högst 50 000 
kronor.  

Avdch-miljö  30 kap. 3 §  

  Tillträde m. m.     

13.46  Besluta att meddela förbud vid vite att rubba 
eller skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid 
undersökningar (se 6.2).  

Avdch-miljö  MB 28 kap. 1-5, 
7 §§  

  Strålskyddslag      

13.47  Besluta i tillsynsärende enligt 
Strålskyddslagen.  

M-insp  SSL 30 §  

8 kap. 4-5 §§ 

13.48  Meddela förelägganden eller förbud.  M-insp  SSL 32 §  

8 kap. 6-7 §§ 

 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

14 Livsmedelsområdet 
  

   Kontrollförordningen - Registrering     

14.1  Besluta i ärende om registrering och 
godkännande av livsmedelsanläggning.  

L-insp  Art. 31.1 a, b och 
c  

EG882/2004  

Art. 4 EG 
853/2004  

23§ LF, 11-  

11 a §§  

LIVSSFS 2009:5  

14.2  Besluta om villkorat godkännande av 
livsmedelsanläggning.  

L-insp  Art. 31.2 d  

EG 882/2004 
23§ LF  

 Kontrollförordningen – Bristande 
efterlevnad 

  

14.2  Besluta om att omhänderta en sändning av 
livsmedel till dess att kontrollmyndigheten 
erhållit resultat av offentlig kontroll vid 

L-insp  Art. 18 EG  

882/2004  
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misstanke om bristande efterlevnad.  

14.3  Besluta om att omhänderta livsmedel från 
tredje länder som inte överensstämmer med 
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen 
samt besluta om att: 

a) förordna att livsmedel destrueras, blir föremål 
för särskild behandling i enlighet med art. 20 
eller återsänds utanför gemenskapen i 
enlighet med art 21 eller vidtagande av andra 
lämpliga åtgärder.  

Beträffande livsmedel som redan släppts ut 
på marknaden, förordna om att livsmedlet 
återkallas eller dras tillbaka från marknaden 
innan någon av de åtgärder som anges i punkt 
a) vidtas.  

L-insp  Art. 19 i EG  

882/2004  

14.4  Besluta om att omhänderta sändning av 
livsmedel i avvaktan på destruktion eller 
vidta andra lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och 
djurs hälsa. Beträffande livsmedel av icke-
animaliskt ursprung som är föremål för 
stängare kontroller i enlighet med art. 15.5 
och som inte kontrollerats eller hanterats i 
enlighet med art.17, se till att det därefter 
antingen destrueras eller återkallas i enlighet 
med art, 21.  

L-insp  Art. 19.2 i  

EG 882/2004  

14.5  Besluta om sanering eller andra åtgärder som 
anses vara nödvändiga för att se till att 
livsmedel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs.  

L-insp  Art 54.2 a)  

EG 882/2004  

14.6  Besluta om att begränsa eller förbjuda 
utsläppande av livsmedel på marknaden och 
import eller export av livsmedel.  

L-insp  Art 54.2 b)  

EG 882/2004  

 14.7  Besluta att beordra att livsmedel återkallas, 
dras tillbaka från marknaden och/eller 
destrueras.  

L-insp  Art 54. 2c) EG 
882/2004  

 14.8  Besluta om tillstånd till att livsmedel används 
för andra ändamål än som de ursprungligen 
var avsedda för.  

L-insp  Art 54.2. d) EG 
882/2004  

 14.9  Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller 
stänga hela eller delar av det berörda 
företaget under en lämplig tidsperiod.  

L-insp  Art. 54.2e) EG 
882/2004  

 14.11  Besluta om att tillfälligt återkalla en 
livsmedelsanläggnings godkännande.  

L-insp  Art. 52.2 f) EG 
882/2004  

 14.12  Besluta om permanent upphävande av 
godkännande av livsmedelsanläggning när 

L-insp  Art 31 EG 
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verksamheten upphört.  882/2004  

 14.10  Besluta om åtgärder som avses i art 19 för 
sändningar från tredje länder.  

L-insp  Art 54.2.g) EG 
882/2004  

 14.11 Besluta om andra åtgärder som den behöriga 
myndigheten anser vara motiverade.  

L-insp  Art 54.2 h) EG 
882/2004  

   Livsmedelslagen, SFS 2006:804     

14.12  Meddelande av förelägganden och förbud 
som behövs för att lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, 
de EG- bestämmelser som kompletteras av 
lagen och de beslut som har meddelats med 
stöd av EG- bestämmelserna skall följas.  

L-insp    LL 22 §  

14.13  Besluta att ta hand om en vara samt – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde antas understiga 10 000 kronor.  

L-insp  LL 24 § första 
och andra stycket 

och LF 34 §  

14.14 Meddelande av föreläggande och förbud 
enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen, förenat med 
löpande vite om högst 30000 kronor per 
överträdelse eller 30000 kronor per månad. 

Avdch-livs LL 23 § 
  VL 4 § 

14.15  Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 
smitta och undanröja risk för smittspridning 
efter underrättelse från smittskyddsläkaren 
om att smitta sprids eller misstänks spridas 
genom livsmedel.  

L-insp    LL 25 §  

14.16  Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.  L-insp  LL 24 § tredje 
stycket och LF 

34 §  

14.17 Beslut ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

L-insp    LL 33 § 

   Livsmedelsförordning     

14.18  Beslut om skyldighet att genomgå 
läkarundersökning på myndighetens 
bekostnad.  

L-insp    LF 8 §  

 Föreskrifter om dricksvatten   

14.19 Besluta om att fastställa faroanalys enligt 2 c 
§ i SLVFS 2001:30 samt 
undersökningsprogrammet och dess 
parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning. 

L-insp SLVFS,  

2001:30, 11 § 

  Avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och annan offentlig 
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verksamhet  

14.20  Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 
av livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift.  

L-insp  3-6§§ FAOKL  

ART. 27 EG  

882/2004  

14.21  Besluta om avgift för godkännande och 
registrering.  

L-insp  FAOKL 13- 14 
§§, Art 27 EG 

och kommunens  

taxa  

14.22  Beslut om att sätta ned eller efterge avgift för 
kontroll om det finns särskilda skäl.  

L-insp  FAOKL 10 §  

och kommunens  

taxa  

14.24  Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 
som föranletts av bristande efterlevnad av 
regelverket.  

L-insp  FAOKL 11§, art 
28 EG 882/2004  

14.23  Beslut om avgift ska tas ut för kostnader för 
offentlig kontroll som utförs efter klagomål 
och som är nödvändig för att undersöka den 
påstådda bristen. 

L-insp  FAOKL 11 §  

 

14.24 Beslut om avgift ska tas ut för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad hos samma aktör påvisats. 

L-insp  FAOKL 11 a §  

 

14.25  Besluta om avgift för kontrollmyndighetens 
bemanning vid slakterier, 
styckningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar.  

L-insp  FAOKL 18 §  

och kommunens  

taxa  

 Sanktionsavgift för underlåten 
registrering eller oanmält ägarbyte 

  

 
14.25 

 
Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift för att ha påbörjat en 
verksamhet utan att först ha gjort en anmälan 
till kontrollmyndigheten. 

 
 Avdch-livs 

 
39 c § 

livsmedelsförordni
ngen (2006:813).   

 
14.26 

Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift för att inte ha underrättat 
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller 
juridisk person ansvarar för en redan 
registrerad anläggning. 

 
 Avdch-livs 

39 c § 
livsmedelsförord
ningen 
(2006:813).  

  

  Lagen om foder och animaliska 
biprodukter  

    

14.26  Besluta att meddela förelägganden och 
förbud utan vite som behövs för 
efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 

L-insp  

M-insp 

LFAB 23 § och 
FFAB 12 § 
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meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen och 
de beslut som har meddelats med stöd av EG- 
bestämmelserna.  

14.27  Beslut att ta hand om en vara som – om 
förutsättningar för det föreligger – att låta 
förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde kan antas understiga 10 000 
kronor.  

L-insp  LFAB 25 §  

14.28  Besluta om att begära hjälp av 
polismyndigheten för utövande av kontrollen 
eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran föreligger.  

L-insp  LFAB 27 §  

  Förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska 
biprodukter  

    

14.29  Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 
av foderföretagare som befattar sig med 
animaliska biprodukter samt beslut om årlig 
kontrollavgift.  

L-insp  3-6 FAOKF Art. 
27 EG 882/2004 

och  

kommunens  

taxa  

14.30  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 
avgiften om särskilda skäl föreligger.  

L-insp  FAOKF 11 §  

och kommunens  

taxa  

14.31   Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 
som föranleds av bristande efterlevnad av 
regelverket.  

L-insp  FAOKF 12 § art 
28 EG 882/2004  

14.32 Beslut om att en sanktionsavgift ska betalas 
av den som  
   1. påbörjar en verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts, eller  
   2. brister när det gäller att uppfylla krav på 
journalföring eller annan dokumentation. 

L-insp  LFAB 30 § a-f 

FFAB 22 § a-f 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

15 Alkohollagen 
  

15.1  Beslut om utvidgning av serveringstillstånd 
med sortiment och/eller lokalyta.  

Avdch-livs  AL 8 kap. 2 §  

15.2  Beslut om utökning av serveringstiden 
utanför normaltiden klockan 11.00 – 01.00. 

Avdch-livs  AL 8 kap. 2 §  
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efter klockan 01.00.  

15.3  Beslut om tillfällig utökning av 
serveringstiden utanför normaltiden klockan 
11.00 – 01.00 

Avdch-livs  AL 8 kap. 2 §  

15.4  Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten.  

L-insp  AL 8 kap. 2 §  

15.5  Beslut om permanent serveringstillstånd för 
slutna sällskap.  

Avdch-livs  AL 8 kap. 2 §  

15.6  Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
slutna sällskap.  

L-insp  AL 8 kap. 2 §  

15.7  Beslut om stadigvarande tillstånd till 
arrangerande av provsmakning.  

Avdch-livs  AL 8 kap. 2 §  

15.8  Beslut om tillstånd till arrangerande av 
provsmakning för enstaka tidsperiod.  

L-insp  AL 8 kap. 2 §  

15.9  Beslut att avslå ansökan på grund av att 
sökanden ej inkommit med begärda 
handlingar.  

Avdch-livs  AL 9 kap. 13 §  

15.10  Beslut att avslå ansökan på grund av att 
sökanden ej är behörig att söka.  

Avdch-livs  AL 9 kap. 13 §  

15.11  Beslut att avskriva ansökan på grund av att 
sökanden återtar sin ansökan.  

Avdch-livs  AL 9 kap. 13 §  

15.12  Beslut om tillstånd för verksamheter med 
förändrad bolagssammansättning och 
personer med betydande inflytande.  

Avdch-livs  AL 9 kap. 13 §  

15.13  Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 
erinran eller varning   

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas. 

En kommun får meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 
   1. uppfyller de krav som gällde för 
tillståndets meddelande, eller 
   2. följer de bestämmelser som gäller för 
servering enligt denna lag eller de villkor 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen. 

Avdch-livs  AL 9 kap. 17 § 

15.14  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd  

1. på verksamhetens egen begäran och 
tillståndet inte längre utnyttjas 

Avdch-livs AL 9 kap. 18 § 

15.15  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd  

 – i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas. 

    2. det med tillståndshavarens vetskap har 

Ordf.  AL 9 kap. 18 § 
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förekommit brottslig verksamhet på 
serveringsstället eller i anslutning till detta 
utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 
   3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag 
eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på 
ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt 
ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller 
flera varningar utan att de förhållanden som 
föranlett varningen har rättats till.   

15.16  Beslut om att förbjuda servering av 
alkoholdrycker på särskilda boenden.  

Ordf.  AL 9 kap. 20 §  

15.17  Beslut att lämna uppgift ur kommunens 
tillståndsregister.  

L-insp  AL 13 kap. 3 §  

15.18  Beslut om att kommunen får för visst tillfälle 
förbjuda eller inskränka försäljning av 
alkoholdrycker om det anses påkallat för att 
upprätthålla ordningen.  

Avdch-livs  AL 3 kap. 10 §  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

16 Tobakslagen 
  

16.1 Besluta i tillsynsärende.  L-insp  

M-insp  

TL 19a § 2 a  

16.2 Meddela förelägganden eller förbud.  L-insp  

M-insp  

TL 20 §  

16.3 Beslut att meddela varning.  L-insp  TL 20 a §  

16.4 Beslut att omhänderta tobaksvaror.  L-insp  TL 21 §  

16 

Lag om tobak och liknande 
produkter 

  

16.1  Besluta om tillstånd för försäljning av 
tobaksvaror och liknande produkter 

Avdch-livs   TL 5 kap, § 1 

16.2 Besluta om att avslå ansökan om tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller partihandel med 
tobaksvaror eller liknande produkter 

Avdch-livs   TL 5 kap, § 1 

16.3 Besluta om att återkalla tillstånd på 
tillståndshavarens begäran 

Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
punkt 1 

16.4 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 
grund av att den tillståndspliktiga 
försäljningsverksamheten upphört 

Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
punkt 1 

16.5 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
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grund av att nytt tobakstillstånd meddelats för 
samma försäljningsställe 

punkt 1 

16.6 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd i 
övriga fall 

Avdch-livs   TL 7 kap, § 10 
punkt 2-4 

16.7 Beslut om varning Avdch-livs   TL 7 kap, § 11 
 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

17 
Lagen om handel med receptfria 
läkemedel 

  

17.1 Kontroll.  L-insp  HRL 20 §  

17.2 Begära upplysningar och handlingar.  L-insp  HRL 21 §  

17.3 Rapportera brister till läkemedelsverket.  L-insp  HRL 21 §  

17.4 Beslut om kontrollköp.  L-insp  HRL 21a §  

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kent Olsson 

Avdelningschef 

Bygglovsavdelningen 

   

kent.olsson@upplands-bro.se 

2019-11-28 BMN 19/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Redovisning av åtgärder med anledning av 
livsmedelsverkets revision 2019-03-25 av 
livsmedelskontrollen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna förslag till åtgärder enligt 

Livsmedelsavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2019, till 

Livsmedelsverket, enheten för djurvälfärd och livsmedel, Andreas Johansson. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontorets livsmedelsavdelning mottog den 15 maj 2019 en 

revisionsrapport gällandes Upplands-Bro kommuns livsmedelskontroll.  

Som uppföljning av revisionen önskar livsmedelsverket få en handlingsplan 

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

vilka åtgärder Upplands-Bro vidtar med hänseende till avvikelserna som 

angetts i rapporten. 

Beslutsunderlag 

 Livsmedelsverket revisionsrapport 2019-05-15 

 Tjänsteskrivelse daterat 2019-06-04 

Ärendet 

Bakgrund 

Enligt regeringens regleringsbrev för länsstyrelserna och Sveriges fleråriga 

kontrollplan för livsmedelskedjan ska länsstyrelserna utföra revisioner av 

kommunernas livsmedelskontroll. 

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

länsstyrelsen och livsmedelsverket. Revisionsrapporten inkom till Bygg- och 

miljönämnden 2019-05-15. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-11-28 BMN 19/0001 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kent Olsson  

Livsmedeschef Kari Kaukola 

 Livsmedelsinspektör 

Bilagor 

1. Sammanställning - Avvikelser från länsstyrelsen och åtgärder från 
Upplands-Bro kommun 

2. Länsstyrelsens sluttrapport 



BILAGA 1  Dnr ADL.2019.75 

Avvikelser i livsmedelsverkets rapport och åtgärder av Upplands-Bro kommun 

Avvikelse i kontrollområdet Mål 

Åtgärd: Ingen åtgärd ännu. Åtgärd sker när nästa tillsynsplan upprättas 2021-2023. 

Avvikelse i kontrollområdet Opartiskhet 

Åtgärd: Ingen åtgärd ännu. Det stora rutinarbetet är ej ingång. 

Avvikelse i kontrollområdet Befogenheter 

Åtgärd: Åtgärd pågår. En ny delegationsordning tas i BMN 12 december 2019. 

Avvikelse i kontrollområdet Finansiering 

Åtgärd: Ingen åtgärd ännu. Taxan ska ses över 2020. 

Avvikelse i kontrollområdet Kontrollpersonal 

Åtgärd: Ingen åtgärd ännu. Vi behöver behovsutreda och se över resurser, behov och effektivitet.   

Avvikelse i kontrollområdet Kompetens 

Åtgärd: Åtgärd klar. En kompetensförsörjningsplan enligt SKL:s modell har tagits fram i november 2019. Den är 
ganska komplicerad och bör visas upp för att man ska förstå den. 

Avvikelse i kontrollområdet Utrustning, utrymmen och provtagning 

Åtgärd: Åtgärd klar. Plomberingstejp och provtagningsutrustning finns på plats. Kalibreringsmöjligheter 
kommer ske i samarbete med Järfälla kommun. 

Avvikelse i kontrollområdet Riskbaserad kontroll 

Åtgärd: Tillfällig åtgärd. Anställt 1 person på visstid, men på lång sikt vet vi inte om det räcker. 

Avvikelse i kontrollområdet Rutiner och enhetlighet 

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

Provtagningsrutin framtagen. 

Avvikelse i kontrollområdet Kontrollrapporter 

Åtgärd: Åtgärd klar. Mallar har setts över och uppdaterats. Oanmält/föranmält är inlagd i mallen. Brister 
tydliggörs. Rapporter behöver inte skickas till företagen om dom inte vill ha en. Livsmedelsverket har gjort en 
felbedömning i denna fråga. 

EG förordning882/2004 Artikel 9, Rapporter 

3. Åtminstone vid bristande efterlevnad skall den behöriga myndigheten lämna en kopia av den rapport som avses i 
punkt 2 till den berörda företagaren. 

Avvikelse i kontrollområdet Åtgärder vid bristande efterlevnad 

Åtgärd: Åtgärd klar. 33 § Livsmedelslagen finns med i delegationen. Sanktioner har vi diskuterat. 

Avvikelse i kontrollområdet Uppföljning 

Åtgärd: Ingen åtgärd ännu. Det är flera punkter som ska ses över. 



BILAGA 1  Dnr ADL.2019.75 

Avvikelse i kontrollområdet Revision 

Åtgärd: Ingen åtgärd ännu. Vi arbetar för fullt med att släcka avvikelser, men det tar tid. 

Avvikelse i kontrollområdet Beredskap 

Åtgärd: Åtgärd klar. Beredskapsplanen är uppdateras.  

 



 

Revisionsrapport 

  

1 (15) 
  

Datum 

2019-05-15  
Beteckning 

281-6948-2019 
  

 
Enheten för djurvälfärd och livsmedel 
Andreas Johansson 
010-223 13 86 

  

  Upplands Bro kommun 

Bygg- och miljönämnden 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

196 81 Kungsängen 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 

Fax 

010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

 

Slutrapport avseende revisionen av livsmedelskontrollen i 
Upplands Bro med fokus på området storhushåll 

 

Länsstyrelsen genomförde den 25 mars 2019 en revision av livsmedelskontrollen i 

Upplands Bro med fokus på kontrollområdet storhushåll. Rapporten visar 

resultatet från revisionen. 

 

Sammanfattning 

Myndigheten uppfyller delvis lagstiftningens krav på offentlig kontroll. 

Avvikelser noterades på följande områden (14 st.) – mål, jäv/opartiskhet, 

befogenheter, kontrollpersonal, kompetens, utrustning/utrymmen/provtagning, 

finansiering, riskbaserad kontroll, rutiner, kontrollrapporter, sanktioner, 

uppföljning, revisioner, beredskap. 

Vid skuggkontrollen under revisionen utfördes en kontroll (inspektion) av ett 

storhushåll. 

 

 

Åtgärdsplan 
En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande 

åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna, önskas senast den 10 

juni 2019. I planen anges ett slutdatum för respektive åtgärd. 

 

 

Åtgärdsplanen skickas till stockholm@lansstyrelsen.se. Vänligen ange denna 

rapports diarienummer (se Dnr överst till höger). 

 

 

 

Syfte, metod och kriterier 
Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om 

kontrollmyndighetens planerade verksamhet och det praktiska genomförandet 



 Revisionsrapport 

  

2 (15) 
  

Datum 

2019-05-15  
Beteckning 

281-6948-2019 
  

 

 

resulterar i att målen i förordning (EG) nr 882/2004
1
 uppfylls. Offentlig kontroll 

ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara 

riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra och 

korrekt märkta livsmedel. Kontrollen kan anses ha denna effekt om den upptäcker 

eventuella avvikelser vid livsmedelsföretagen och ser till att de åtgärdas. 

 

Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser vid 

kontroll av livsmedelsföretag och ser till att de åtgärdas, samt om 

förutsättningarna för detta finns. 

 

Revisioner genomförs även för att ständigt förbättra livsmedelskontrollen. 

 

Revisionerna utförs med stöd av artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004, samt i 

enlighet med Kommissionens beslut 2006/677/EG om fastställande av riktlinjer 

avseende kriterierna för utförande av revisioner. 

 

Tre huvudfrågor ska besvaras vid revisionen:  

1. Finns en planerad verksamhet och följs det som planerats? T. ex mål, planer, 

rutiner. 

2. Vad blir effekten av 1.? Uppnås de mål och den effekt som planerats? 

3. Är den planerade verksamheten och dess effekt ändamålsenlig för att uppfylla 

kraven i förordning EG (nr) 882/2004? Är mål, planer, rutiner etc. lämpliga och 

genomförs de på ett sätt som ger den effekt som avses i NKP
2
 och i 

lagstiftningen? 

 

Deltagare 

Vid revisionen deltog från Upplands Bro kommun:  

 Kent Olsson, livsmedelsavdelningschef 

 Kari Kaukola, inspektör 

 

och från Länsstyrelsen  

 Andreas Johansson, revisionsledare 

 Mari-Ann Andersson, länsveterinär 

 Bodil Schöneberg, länsveterinär 

 

Kristian Hellström, enhetschef, miljökontoret i Örebro kommun deltog i 

revisionsteamet som sakkunnig. 

 
 
 

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, se 
www.livsmedelsverket.se  
2 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 
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Genomförande 
Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden, vilka beskrivs mer 

utförligt i Livsmedelsverkets Handbok – Revision av kontrollmyndigheters 

livsmedelskontroll: 

 Organisation och samordning 

 Mål 

 Opartiskhet 

 Befogenheter 

 Finansiering 

 Kontrollpersonal 

 Kompetens 

 Utrustning, utrymmen och provtagning 

 Registrering, godkännande, anläggningsförteckning  

 Riskbaserad kontroll 

 Rutiner och enhetlighet 

 Kontrollrapporter 

 Åtgärder vid bristande efterlevnad 

 Uppföljning 

 Revision 

 Beredskap 

 Öppenhet 

 

Revisionen bestod av intervjuer och dokumentgranskning på myndigheten samt 

en skuggkontroll på Coop Bro personalrestaurang. 

 

Skuggkontroll 

”I samband med revisionen utfördes en skuggkontroll för att bedöma 

kontrollmyndighetens kompetens, metodik och effekt. Inför revisionen hade 

följande information med mål och inriktning för kontrollen lämnats: 

Vid skuggkontrollen utför kontrollmyndigheten en kontroll på en 

restaurang/storhushåll/café med fokus på information om allergener och 

ursprung (fisk och/eller kött). Önskemål är att myndighetens kontroll utförs för att 

bedöma om grundläggande livsmedelshygien utifrån relevanta delar av 

förordning (EG) nr 852/2004 uppfylls, allmänna bestämmelser om spårbarhet vid 

anläggningen och verifiering av livsmedelsinformation. Kontroll får även ske av 

andra områden om så önskas eller behövs på grund av uppenbar risk. Detta 

innebär kontroll av dessa områden, fritt att lägga till ytterligare områden:  

Konsumenter informeras korrekt om eventuella allergener.  

System för spårbarhet och återkallande av kött och fisk. 

Inför kontrollen redogjorde kontrollmyndigheten för den planeringen inför 

inspektionen där bl.a. uppföljning av tidigare kontroller skulle göras. Tidigare 

brister handlade om rengöring. Utöver detta planerades kontroll av HACCP, 
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spårbarhet och allergener. Myndigheten personal hade checklistor att tillgå samt 

tidigare kontrollrapporter. 

Inspektionen utfördes efter livsmedlens flöde genom anläggningen – från 

varumottagning till servering. Punkter som kontrollerades omfattade bl.a. 

rengöring, underhåll, personlig hygien, utformning av märkning/framhävning av 

allergener på vissa livsmedel, utformning av märkning på ekologiska livsmedel, 

temperaturkontroll, förvaring av livsmedel och material i kontakt med livsmedel 

med tillhörande dokumentation samt spårbarhet i form av granskning av 

leveranssedel/faktura.  

Det gick vid skuggkontrollen inte att se att syftet som meddelades 

kontrollmyndigheten innan revisionen uppnåddes. Kontrollen av allergener 

omfattade granskning av märkningen på kryddor där vissa allergener inte var 

framhävda. I samband med detta intervjuades personal som muntligen redogjorde 

för vilka ingredienser som var allergener. Vid serveringen satt en skylt där kunder 

uppmanades ställa frågor om allergener, även denna uppmärksammades. En 

lämplig metod för att kontrollera om konsumenter informeras korrekt om 

allergener hade varit att granska de rätter som serverades under dagen och 

kontrollera innehållet samt intervjua personal om innehållet.  

Systemet för spårbarhet kontrollerades genom intervju med verksamhetens 

företrädare där en faktura/följesedel visades upp. Intervjun handlade även om 

rutiner för hur livsmedel återkallas och där verksamheten beskrev förfarandena. 

Lämpligt hade varit att kontrollera de faktiska förhållandena kring 

spårbarhetssystemet, t.ex. granska att de livsmedel som fanns på anläggningen 

stämde överens med följesedlarna. Det utfördes ingen spårbarhetskontroll av kött- 

eller fisk.  

De punkter som kontrollerades bedömdes relevanta för anläggningen. De 

iakttagelser och bedömningar som kontrollpersonalen gjorde vid inspektionen 

bedömdes som korrekta och relevanta. Dock uppnåddes inte syftet med 

inspektionen som meddelats kontrollmyndigheten inför skuggkontrollen. Detta 

hade kunnat avhjälpas med bättre planering och förberedelse. Den checklista som 

användes av kontrollmyndigheten var inte uppdaterad och baserades inte på 

lagstiftningsområdena. Denna kan ha bidragit till att kontrollen spretade vad gäller 

de områden som kontrollerades samt svårigheten att bedöma spårbarhet och 

information. ” 

Det fanns inga uppenbara brister i själva kontrollen som inspektören gjorde, 

varför momentet skuggkontroll inte genererar några avvikelser vid denna revision.  

 

Bedömning  

Bygg- och miljönämnden i Upplands Bro är ansvarig för att kraven på offentlig 

kontroll i lagstiftningen är uppfyllda. Avvikelser, dvs. bristande efterlevnad av 

lagstiftningen, grundas på iakttagelser. Avvikelser beskrivs under respektive 

revisionsområde nedan. En kommentar kan ges till avvikelsen eller allmänt inom 

revisionsområdet. Endast revisionsområden där avvikelse noterats eller där en 
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kommentar ges nämns nedan. Antalet avvikelser och kommentarer är inte ett mått 

på myndighetens status. 

 

Organisation och samordning 

Artikel 4.2 a, 4.3 och 4.5 i förordning (EG) nr 882/2004 

Kommentarer 

I Upplands Bro kommun bor cirka 27 000 invånare. Det är en 

landsbygdskommun, men befolkningen ökar kraftigt och kommunen har ett stort 

fokus på byggandet av nya bostäder.  Ansvarig för livsmedelskontrollen är Bygg- 

och miljönämnden i Upplands Bro. En ny nämnd med många nya politiker har 

tillträtt efter valet. Man har också tillsatt en ny kommundirektör. Förutom 

livsmedelskontrollen så ansvarar nämnden även för myndighetsuppgifter inom 

plan- och byggverksamhet, miljötillsyn samt tillsyn inom alkohol och tobak. 

Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning som utför livsmedelskontrollen. 

Denna förvaltning är indelad i olika avdelningar varav livsmedelsavdelningen är 

den avdelning som utför den lokala tillsynen över livsmedel, alkohol och tobak. 

Två inspektörer (inklusive avdelningschefen) arbetar med livsmedelstillsyn. Det 

finns cirka 170 livsmedelsanläggningar i kommunen varav 11 mindre vattenverk. 

Den senaste revisionen av livsmedelskontrollen i Upplands Bro kommun gjordes 

av Livsmedelsverket år 2015. Myndigheten samverkar bland annat med övriga 

kommuner inom nätverket SILK (Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen). 

Man har deltagit i flera av de gemensamma provtagningsprojekt som initierats 

inom ramen för SILK.  

 

Mål 

Artikel 41, 42, 8.1 och bilaga II, kapitel II, pkt 3 i förordning (EG) nr 882/2004, 3 

e § i LIVSFS 2005:21, samt Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 

Avvikelse nr.1 

Myndigheten saknar egna mål som är kopplade till målen i Nationella 

kontrollplanen. 

Myndigheten saknar effektmål. 

Kommentarer 

Myndigheten har en tillsyns- och kontrollplan för Bygg- och miljönämndens 

livsmedelsavdelning som sträcker sig mellan åren 2018 - 2020. I denna plan finns 

dock inga mål nerskrivna som harmonierar med målen i Nationella kontrollplanen 

för livsmedelskedjan. Man uppger dock att man tittar på målen i Nationella 

kontrollplanen ibland. Myndigheten saknar också effektmål. Det finns ett 

nämndmål som säger att servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet, vilket 

mäts via kundnöjdhet (NKI). Förutom NKI så är det som har rapporterats vidare 
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från Livsmedelsvandelningen till nämnden i verksamhetsberättelsen från 2018 att 

antalet RASFF meddelanden har ökat drastiskt, att Livsmedelsverket infört nya 

rapporteringspunkter, att ett nytt ärendehanteringssystem (Castor) har införts samt 

nya regler inom spel- och lotteri genomförts i Sverige. Avdelningens ekonomi 

följs upp tertialsvis. De övergripande mål som kommunen har samt NKI följs upp 

via målverktyget ”Stratsys” (strategiskt system). Man upplever ibland att man är 

klämd mellan å ena sidan kommunens mål och å andra sidan de mål som är 

uppsatta i Nationella kontrollplanen. Länsstyrelsen bedömer att det är lämpligt att 

de mål man har för livsmedelskontrollen är samlade i kontrollplanen. 

 

Opartiskhet 

Artikel 4.2 b och 4.4 i förordning (EG) nr 882/2004 

Avvikelse nr.2 

Rutiner avseende jäv/opartiskhet för såväl inspektörerna inom 

livsmedelskontrollen som för Bygg- och miljönämnden saknas/är ofullständiga.  

Kommentarer 

Det finns en handbok för förtroendevalda i Upplands Bro kommun som är 

uppdaterad så sent som 2019. I denna berörs frågan om opartiskhet/jäv. Vid 

tidpunkten för revisionen är det inte känt om någon i den nya Bygg- och 

miljönämnden är livsmedelsföretagare. Det är inte lämpligt att 

livsmedelskontroller görs av samma kommun om en av nämndledamöterna är 

livsmedelsföretagare. I början av ett nämndsammanträde tas frågan upp huruvida 

någon är jävig i någon av de frågor som ska avhandlas. Nämndledamöterna 

förväntas själva anmäla ifall de är jäviga i något ärende. Bygg- och miljönämnden 

har inget driftsansvar för någon av de verksamheter de kontrollerar. Drift och 

tillsyn för vattenverken ligger på två olika kontor och under olika nämnder. 

Tekniska kontoret som har hand om driften ligger under Tekniska nämnden. 

Samhällsbyggnadskontoret ligger under Bygg- och miljönämnden. Frågan om de 

anställdas bisysslor tas upp i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Man har 

ingen rutin för jäv/opartiskhet för livsmedelskontrollen. Länsstyrelsen bedömer att 

det saknas fullständiga skriftliga rutiner kring området opartiskhet inklusive jäv 

för såväl själva kontrollverksamheten som för nämnden, vilket är bra om 

exempelvis nämndledamöter byts ut under mandatperioden. I och med att det är 

en liten kommun där det föreligger mycket informella kontakter mellan 

kontrollverksamheten och livsmedelsföretagarna så är det bra med en utförlig 

rutin på området jäv/opartiskhet även för personalen inom kontrollverksamheten, 

speciellt om nya inspektörer skulle rekryteras.  
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Befogenheter 

Artikel 4.2 e och 54.1 i förordning (EG) nr 882/2004 

 

Avvikelse nr.3 

Myndigheten har en delegationsordning som inte är uppdaterad sedan 2016. 

33 § livsmedelslagen är inte upptagen i delegationsordningen. 

Delegation för sanktionsavgifter saknas. 

Viteslagen saknas i delegationsordningen. 

Föreskriften för dricksvatten har inte uppdaterats till nu aktuell föreskrift.  

I delegationsordningen saknas uppgifter om vem som får beslut om att begära 

polishandräckning samt besluta om åtalsanmälan. 

Kommentarer 

Myndigheten har en långtgående delegationsordning, som dock är i behov av 

uppdatering då flera viktiga områden saknas. Kommunen uppger att man är på 

gång med att uppdatera delegationsordningen och visar ett utkast till en 

uppdaterad delegationsordning. I detta utkast till förslag finns både 33 § 

livsmedelslagen och viteslagen med. Vid granskning av ett antal beslut så har 

besluten fattats av en person som har befogenhet att göra detta. 

 

 

Finansiering 

Artikel 26, 27, 28, 29 och bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004, samt 
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 

 

Avvikelse nr.4 

Myndigheten har inte full kostnadstäckning för kontrollen. 

Kontroll kan inte utföras i den omfattning som behövs på grund av otillräckliga 

finansiella resurser. 

 

Kommentarer 

Den nu aktuella taxan är från år 2015 och har inte reviderats sedan dess. Man har 

använt sig av SKL:s modell för beräkning av taxan och denna är beslutad av 

kommunfullmäktige den 18 november 2015. Taxan för planerad 

livsmedelskontroll ligger på 1 252 kr per timme och för extra offentlig kontroll 

och registrering på 1 124 kr per timme. Myndigheten har inte full 

kostnadstäckning för livsmedelskontrollen utan beräknar att 
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självfinansieringsgraden för 2019 är cirka 53 %. Länsstyrelsen bedömer att taxan 

behöver räknas upp.  

 

Kontrollpersonal 

Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 e § i LIVSFS 2005:21 

 

Avvikelse nr.5 

Myndigheten saknar en aktuell behovsinventering. 

Myndigheten har en kontrollskuld. 

Myndigheten har otillräckliga personella resurser. 

Kommentarer 

Myndigheten har gjort en behovsutredning vad avser planerad livsmedelskontroll 

och händelsestyrd livsmedelskontroll för åren 2016 – 2018. Myndigheten saknar 

dock en aktuell behovsutredning. Man uppger att man idag har 1,5 

årsarbetskrafter för livsmedels- och dricksvattenområdet. Man har börjat diskutera 

huruvida man behöver öka antalet anställda, exempelvis saknas i dagsläget e 

administratör. Det finns dock inget beslut om ytterligare rekryteringar. Man har 

svårt att beta av den kontrollskuld man har utan den ökar hela tiden. Tid har gått 

åt till att driftsätta det nya ärendehanteringssystemet ”Castor” som kom igång 

förra året, tidigare använde man sig av diarieföringssystemet ”Ecos”. Man uppger 

också att det är svårt att få tid till att upprätta de rutin- och styrdokument som 

lagstiftningen kräver ska finnas.  

 

Kompetens 

Artikel 4.2 c och 6 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 g § i LIVSFS 2005:21. 

 

Avvikelse nr.6 

Myndigheten saknar en heltäckande kompetensinventering,  

Myndigheten saknar individuella kompetensutvecklingsplaner såväl som en 

samlad kompetensförsörjningsplan. 

Kommentarer 

Myndigheten har upprättat en lista över de utbildningar som de två inspektörerna 

gått. Listan omfattar dock bara grundutbildningar. Man upplever att man i stort 

har den kompetens som behövs. Myndigheten har inget systematiserat 

kompetensutbyte med andra kommuner. Man har inte använt sig av SILK:s 
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gemensamma modell (kompetensros) för kompetensinventering och 

kompetensförsörjning. Man uppger att man är med i SILK:s provtagningsprogram 

samt att man deltar på länsträffar och Livsmedelsverkets utbildningsdagar. Man 

ser behov av utbildning på kontrollområdet kosttillskott, speciellt efter att 

företaget ”Svenskt kosttillskott AB” som lagerför mer än 6000 produkter inom 

kosttillskott och hälsokost har etablerat sig i kommunen. 

 

Utrustning, utrymmen och provtagning 

Artikel 4.2 c, 4.2 d, 12, 11.5-11.7, 8.1 och kapitel II i bilaga II till förordning (EG) 

nr 882/2004 

 

Avvikelse nr.7 

Myndigheten saknar plomberingstejp. 

Myndigheten saknar referenstermometer och behöver ta fram en kalibreringsrutin. 

Myndigheten saknar tillgång till utrymme för förvaring av större mängder 

beslagtagna livsmedel. Man saknar även avtal med någon firma som skulle kunna 

tillhandahålla denna tjänst. 

Myndighetens förråd för provtagningsmaterial är stökigt och delas med 

naturvården. Det saknas tillräckligt med material för provtagning, exempelvis 

saknas provrör och provburkar. I kylen för livsmedelsprover förvarar även 

naturvården sina prover. 

Myndigheten saknar en generell provtagningsrutin. 

Kommentarer 

Myndigheten har tillgång till skyddskläder (rockar, skoskydd), men inte till 

relevant provtagningsutrustning. Det saknas provburkar, provrör och 

plomberingstejp. Myndigheten saknar också en generell provtagningsrutin. 

Skyddsrockarna lämnas vid behov in till kemtvätten för tvätt. I källaren har man 

tillgång till kyl och frys för livsmedelsprover, men även naturvården förvarar sina 

prover där. Länsstyrelsen bedömer att livsmedel- och dricksvattenproverna bör 

förvaras separat.  

Myndigheten använder sig av laboratoriet Synlab (f.d. Alcontrol) för analys av 

livsmedels- och dricksvattenprover. Man har tillgång till laboratorium under 

jourtid ifall det skulle behövas. Inspektörerna har egna termometrar, men saknar 

en kalibrerad referenstermometer. De köper nya termometrar med jämna 

mellanrum, men kalibrerar ej dessa. Inspektörerna kan be företagaren mäta 

parallellt för att se att de och företagaren får samma värden ifall diskussion skulle 

uppstå. De termometrar som de använder sig av nu har de haft cirka två år. 

Länsstyrelsen bedömer att myndigheten behöver ha tillgång till en 
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referenstermometer och att denna behöver kalibreras minst 4 gånger per år. 

Referenstermometern ska inte användas annat än till kalibrering 

Myndigheten saknar tillgång till utrymme för förvaring av större mängder 

beslagtagna livsmedel och saknar även avtal med någon firma som skulle kunna 

tillhandahålla denna tjänst.  

 

Registrering, godkännande, anläggningsförteckning  

Artikel 31 i förordning (EG) nr 882/2004 

Kommentarer 

Myndigheten använder sig av diarieföringssystemet ”Castor” samt av en Excel fil. 

Man Började använda sig av detta ärendehanteringssystem den 1 januari 2018. 

Innan det använde man sig av ”Ecos”. Det finns cirka 170 livsmedelsanläggningar 

i kommunen varav 11 mindre vattenverk. Man lägger in nya verksamheter när 

dessa tillkommer. De flesta livsmedelsföretagare anmäler själva till kommunen 

när de startar upp, men ibland så kommer nya anläggningar till myndighetens 

kännedom på andra sätt. Avanmälan av livsmedelsverksamheter sker oftast av 

företagarna själva, men annars i samband med att de årliga avgifterna faktureras. 

Det finns mallar i ”Castor” för beslut om registrering. Länsstyrelsen har granskat 

ett antal registreringsbeslut och dessa motsvarar lagstiftningens krav.  

 

Riskbaserad kontroll 

Artikel 3.1, 3.2 och 10 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 e § i LIVSFS 2005:21. 

 

Avvikelse nr.8 

Myndigheten har en kontrollskuld. Bland annat har bara cirka 80 % av alla 

anläggningar med 5–8 tilldelade kontrolltimmar kontrollerats. Mängden kontroller 

är otillräcklig. 

Myndigheten har inte lyckats dokumentera att man använder sig av alla olika 

kontrollmetoder (inspektioner, provtagningar, revisioner). 
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Kommentarer 

Myndigheten använder sig av Livsmedelsverkets riskklassning av 

livsmedelsanläggningar. Nya verksamheter sätts som regel in i erfarenhetsklass B 

och blir kvar där. Några verksamheter kommer upp i riskklass A och några 

hamnar i C pga. brister. Myndigheten har en Excel fil av vilken framgår hur pass 

mycket kontrolltid de olika anläggningarna erhållit. Myndigheten har en 

kontrollskuld. Myndigheten deltar i provtagningsprogrammen som görs via SILK, 

men utför inga övriga provtagningar på eget initiativ. 

 

Rutiner och enhetlighet 

Artikel 4.4, 8.1 och 8.3 b, samt bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004 

 

Avvikelse nr.9 

Myndigheten saknar generella rutindokument  

Myndigheten saknar provtagningsrutin 

 

Kommentarer 

Myndigheten saknar rutindokument för att säkerställa en enhetlig kontroll. Bland 

annat saknas en rutin för matförgiftningar och rutin för provtagning av livsmedel 

och dricksvatten. Det saknas också en rutin för utförande av kontroll, vilket kan 

vara bra om det finns tillgängligt i samband med att nya inspektörer börjar på 

enheten. Det är bra om en översyn av samtliga rutiner sker regelbundet och att 

dessa uppdateras vid behov. Man brukar åka ut tillsammans ibland och även läsa 

varandras kontrollrapporter för att likrikta sig. Man har dock inte utfört några 

parallellkontroller/skugginspektioner med någon annan kommun, vilket också kan 

vara bra att göra för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt, speciellt när man är en 

liten kommun med få inspektörer. Mallar för beslut och kontrollrapporter finns i 

”Castor”. 

       

Kontrollrapporter 

Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004 

 

Avvikelse nr.10 

Vissa av de granskade kontrollrapporterna saknar tydliga uppgifter om vilken 

kontrollmetod som använts. Ibland saknas uppgifter huruvida kontrollen skett 

oanmält eller föranmält. 



 Revisionsrapport 

  

12 (15) 
  

Datum 

2019-05-15  
Beteckning 

281-6948-2019 
  

 

 

I en granskad kontrollrapport till företaget ”Mr. Wok” förekom kravliknande 

formuleringar vad gäller en konstaterad brist avseende företagets diskmaskin. 

Myndigheten har i vissa fall bara skickat vidare uppgifter till Livsmedelsverket då 

företaget sagt att de inte behöver få en kontrollrapport. 

 

Kommentarer 

Myndigheten har börjat använda sig av en ny mall för kontrollrapporter som är 

gemensam inom SILK. Länsstyrelsen har granskat ett antal kontrollrapporter som 

myndigheten skickat in inför revisionen och även begärt ut vissa kontrollrapporter 

i samband med själva revisionsbesöket. Ett antal avvikelser gällande upprättandet 

av kontrollrapporter har kunnat konstateras. Bland annat kravliknande 

formuleringar i en rapport samt att vissa rapporter saknar uppgift om 

kontrollmetod samt huruvida kontrollen skett oanmält eller föranmält. Vidare har 

myndigheten inte alltid lämnat ut en kontrollrapport till företaget om inte brister 

förelegat och företaget sagt att de inte behövde få en kontrollrapport. 

 

Åtgärder vid bristande efterlevnad 

Artikel 54 och 55 i förordning (EG) nr 882/2004 

 

Avvikelse nr.11 

Myndigheten har i åtminstone ett konstaterat fall inte använt sig av 

sanktionsmöjligheten trots att behov förelegat. Detta har lett till att bristen inte 

åtgärdats. 

Myndigheten har fattat beslut som gäller omedelbart enligt 33 § livsmedelslagen, 

trots att denna saknas i den gällande delegationsordningen. 

Kommentarer 

Myndigheten har skickat in ett antal sanktionsbeslut inför revisionen. 

Länsstyrelsen kan konstatera att dessa beslut har fattats av behörig person. Beslut 

har fattats som gäller omedelbart enligt 33 § livsmedelslagen, dock utan att denna 

finns med i delegationsordningen. Myndigheten har i vissa fall inte använt sig av 

sanktionsmöjligheten trots att behov förelegat. Myndigheten har utfärdat ett 

sanktionsbeslut under 2018. Man kan inte uppge huruvida man utfärdade något 

beslut under 2017.    

 

Uppföljning 

Artikel 4.2 a och 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 f § i LIVSFS 2005:21 
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Avvikelse nr.12 

Myndigheten saknar egna mål som är kopplade till målen i Nationella 

kontrollplanen. 

Myndigheten saknar effektmål och har inget system för att följa upp att den egna 

kontrollverksamheten ger effekt. 

Myndighetens har en delegationsordning som saknar viktiga laghänvisningar 

(viteslagen, 33§ livsmedelslagen), vilket riskerar att göra att nödvändiga beslut 

inte kan fattas vid behov. Delegation för sanktionsavgifter saknas. 

Kontroll kan inte utföras i den omfattning som behövs på grund av otillräckliga 

finansiella resurser. 

Myndigheten har en kontrollskuld. Mängden kontroller är otillräcklig. 

Myndigheten har otillräckliga personella resurser. 

Myndigheten saknar en heltäckande kompetensinventering och 

kompetensförsörjningsplan.  

Myndigheten saknar generella rutiner. 

Myndigheten har inte använt sig av sanktionsmöjligheten trots att behov 

förelegat. 

Myndigheten har bara utfört en extra offentlig kontroll under 2018, vilket innebär 

att konstaterade brister systematiskt följs upp inom ramen för ordinarie kontroll, 

vilket i sin tur kan minska företagarens motivation att komma tillrätta med brister. 

Myndigheten är medveten om brister i verksamheten men har inte vidtagit 

korrigerande åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. 

Myndigheten saknar relevanta nyckeltal och indikatorer för att kunna följa upp 

verksamheten. 

 

Kommentarer 

Myndigheten följer upp sin verksamhet i samband med varje tertial för att se hur 

man ligger till med kontrollen gentemot högriskobjekten.  Ett sätt som man följer 

upp verksamheten på är via mätningar av nöjdkundindex. Myndigheten har dock 

ett flertal avvikelser enligt ovan som gör att förmågan att följa upp verksamheten 

och att säkerställa att kontrollen ger effekt bedöms som bristande. 

 

Revision 

Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004 

 

Avvikelse nr.13 
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Avvikelser från Livsmedelsverkets revision av myndigheten den 30 september 

2015 kvarstod inom följande områden:  Kontrollpersonal, kompetens, 

finansiering, riskbaserad kontroll, provtagning, uppföljning.  

 

Kommentarer 

Vid Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Upplands Bro år 2019 så 

har ett flertal av de avvikelser som konstaterats antingen vid Livsmedelsverkets 

revision 2015 kvarstått. En del av dessa avvikelser har konstaterats så tidigt som 

vid Länsstyrelsens revision av kommunen 2010. Myndigheten saknar en aktuell 

behovsinventering av de personella resurserna (2015, 2010),  myndigheten saknar 

en kompetensinventering (2015, 2010), myndigheten har inte full 

kostnadstäckning för kontrollen (2015, 2010), myndigheten har en kontrollskuld 

och hänsyn har inte tagits till kontrollområden och kontrollmetoder (2015), 

myndigheten saknar en provtagningsrutin (2015), myndigheten gör ingen 

systematisk uppföljning av sin livsmedelskontroll (2015, 2010). 

 

Beredskap 

Artikel 4.2 f och 13 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 h § i LIVSFS 2005:21. 

 

Avvikelse nr.14 

Myndigheten har en beredskapsplan som involverar livsmedel och dricksvatten, 

denna har dock inte uppdaterats på två år. 

 

Kommentarer 

Myndigheten har en beredskapsplan som innefattar livsmedel och dricksvatten 

och som är i linje med kommunens allmänna beredskapsplan. Planen har dock 

inte uppdaterats på två år, varför kontaktuppgifter i planen riskerar att vara 

inaktuella. En del saker har hänt i kommunen så att man har fått öva på 

krissituationer. Själva beredskapsplanen för livsmedel och dricksvatten har dock 

inte övats. Man har tillgång till laboratorium under jourtid ifall det skulle behövas. 

 

 

Öppenhet 

Artikel 7 i förordning (EG) nr 882/2004 

Kommentarer 

Myndigheten använder sig av diarieföringssystemet ”Castor”. Man har stående 

förfrågan på vissa handlingar från nyhetsbyrån Sirén. Inspektörerna skickar själva 
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ut handlingar vid förfrågan. Myndigheten saknar dock rutiner kring 

sekretessprövning vid utlämnande av handlingar. Det finns en kommunjurist som 

de kan vända sig till rörande sekretessfrågor vid behov. 

 

Positivt exempel 

Länsstyrelsen vill framhålla att myndigheten har en stabil grund att stå på genom 

att de som arbetar på myndigheten är mycket kunniga och kompetenta 

inspektörer. Detta märktes inte minst vid den skuggkontroll som genomfördes då 

en av inspektörerna kontrollerade ett storhushåll. Såväl kompetensen som 

bemötandet från inspektören var mycket bra.  

 

 

 

 

 

 

Stockholm, den 15 maj 2019 

 

 

 

 

Andreas Johansson    Mari-Ann Andersson 

Länsveterinär   Länsveterinär 

 

 

 

För kännedom 

Livsmedelsverket, Utvärderingsavdelningen 
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