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ALL.2022.41, Verksamhetsberättelse 2021 – 
Bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner Verksamhetsberättelse för 2021 enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag och överlämnar den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2021. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 

huvudsak uppfyller sina mål för året.  

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet redovisas att nämnden gör ett 

underskott för miljö- och livsmedelsenheten -1 331 000 kr och för 

bygglovsenheten -1 580 000 kr, vilket ger ett totalt underskott på -2 911 000 kr 

för Bygg- och miljönämnden.  

Beslutsunderlag 

 Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022  

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2021. 

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden i 

huvudsak uppfyller sina mål för året.  

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 

inte når de mål som sattes för verksamhetsåret 2021. 

Bygglovsenheten 

Under året har enheten haft fortsatt fokus på god och likvärdig service. NKI-

undersökning för 2021 är ännu inte rapporterad. För 2020 var NKI-värdet för 

bygglovsenheten 78. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-02-14    

 
 

Handläggningstiden för ärenden har varit fortsatt kort under 2021. Den 

genomsnittliga handläggningstiden från komplett ansökan blev en vecka för 

planenliga delegationsbeslut. Målet för 2021 var satt till 3 veckor och målet är 

därmed uppfyllt. 

Bygglovsverksamheten visade på helåret 2021 ett underskott på -1 580 tkr i 

förhållande till budget. Resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat för året. 

Kostnaderna under året har främst utgjorts av personalkostnader. Under årets 

första två tertial har verksamheten gått bra men med en nedgång i intäkter fram 

mot höst och vinter. 

Miljö- och livsmedelsenheten 

Under året har avdelningen haft fortsatt fokus på god och likvärdig service. Det 

har följts upp genom NKI -enkäten som skickats ut till företag som haft kontakt 

med enheten 

Miljö- och livsmedelsenheten visade på helåret 2021 ett underskott på -

1331 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror på lägre intäkter än 

budgeterat för året och kostnaderna under året har främst utgjorts av 

personalkostnader. Under året har enheten haft en hög personalomsättning som 

bidragit till lägre intäkter. 

Barnperspektiv 

Verksamhetsberättelsen 2021 summerar Bygg- och miljönämndens uppgifter 

för att värna och säkerställa god samhällsbyggnad samt människors hälsa och 

välmående. Detta bidrar till en positiv och god miljö för barn och dess 

utveckling.   

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonas Uebel 

Chef för Projekt- och myndighetsavdelningen 

 

Olof Forsberg   Kent Olsson 

Bygglovschef   Verksamhetsansvarig 

Miljö- och Livsmedel 

 

Bilagor 

1. Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse 2021  

Beslut sänds till 

 Digitalt till Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög 

Under 2021 fokuserade Bygg- och miljönämndens verksamheter  på: 

• En hållbar tillväxtkommun med god service 

• Medborgarperspektivet alltid främst 

• Effektivare samhällsbyggnadsprocess 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen inom bygglovsprövning, tillsyn, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 

lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 

alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 

riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 

nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Det är 

bygglovsenheten och miljö- och livsmedelsenheten som genomför arbetet inom 

nämndens ansvarsområde. 

Under året har Samhällsbyggnadskontoret genomgått en omorganisation. Kontoret har 

delats i två avdelningar. Projekt- och myndighetsavdelningen och Tekniska 

avdelningen. Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten ligger under Projekt- 

och myndighetsavdelningen tillsammans med enheterna för mark- och naturförvaltning 

och samhällsutvecklingsprojekt. 

  

1.3 Viktiga händelser under året 

Personal 

Bygglov 

Under året har Bygglovsenheten anställt en ny tillsynsinspektör med juristkompetens 

för att fylla en vakans. En timvikarie har anställts för att täcka upp vid en längre 

sjukskrivning. 

Miljö och livsmedel 
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Personalomsättning har under året varit hög(66%). Flera inspektörer och chef har slutat 

vilket har inneburit ett kompetenstapp och långdragna rekryteringsprocesser. Vid årets 

slut var enheten fulltalig med en administratör som tillfälligt ersätter en inspektörstjänst. 

Händelser: 

Bygglov 

Ärendemängden är fortsatt hög. 

Några händelser av betydelse: 

• Ny PBL-taxa beslutades av Fullmäktige 

• Under första tertialen på året har följande bygglov och marklov handlagts 

• Ringvägen, Upplands-Brohus och Balder 

• Tidsbegränsade lov för padelbanor 

• Skola i Tegelhagen 

• Parken i Tegelhagen etapp 2 

• Park och dagvattendam i Gröna dalen 

• Större logistikbyggnad i Viby 

• Omorganisation på kontoret 

  

Miljö- och livsmedelsenheten 

Under 2021 har ärendemängden minskat något men är fortsatt hög. 

Några händelser av betydelse: 

• ICA-lagret har tagits i drift. 

• Förskolan Jensen i Tegelhagen har startat 

• McDonalds har startat sin verksamhet 

• Omorganisation på kontoret 

• Fortsatt många granskningar av detaljplaner och underlag 

• Fortsatt arbete med strandskyddsdispenser 

• Rekrytering av enhetschef och handläggare pågår 

• Ett antal större händelsestyrda ärenden och remisser har tagit mycket tid 

  

  

1.4 Covid-19 effekter 

En hälsoskyddsinspektör har under året varit utlånad till äldreomsorgen för att hjälpa till 

vid ansträngda perioder. 

Miljö- och livsmedelsenheten har fått statligt stöd för trängseltillsyn. 

Distansarbetet på grund av pandemin och vakanser har för Miljö- och 

livsmedelsenheten inneburit att ärendehanteringen blivit lidande. Detta har inneburit att 

färre ärenden har gått till avslut och debitering under året. 

Distansarbetet innebär att samarbete och sociala kontakter påverkats under året. 

Enheterna har under hösten, trots pandemin, ändå lyckats träffas fysiskt på 

planeringsdagar. 

Inlärningsperioder bedöms bli längre för nyanställda på grund av distansarbetet. 
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Bygg- och Miljönämndens tjänstepersoner uppmanades att fortsätta arbeta hemifrån 

2021 september ut för att utföra de arbetsuppgifter som normalt skulle utförts på 

kontoret. Inspektioner och platsbesök utfördes men fortsatt försiktighet gällde vid 

inspektioner och besök i bostäder undveks. Rutiner finns framtagna för besök. Även 

skyddsutrustning har införskaffats för att nyttjas vid platsbesök- och tillsynsbesök. 

Tillsynsbesök i bostäder har begränsats i och med rekommendationer och restriktioner 

från Folkhälsomyndigheten. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Stärka demokratin 

2.1.1 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 

Beskrivning 

Myndighetsutövning ska upplevas effektivare och kundanpassad. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021  

Kundnöjdhet bygglov 
 81 78 80  

Kundnöjdhet (NKI 
företag), miljö- och 
hälsoskydd 

 

58 71 70 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), livsmedel 

 
89 89 80 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), servering 

 
100  80 

 

Andel telefonsamtal 
som blir besvarade av 
Kontaktcenter är 65% 

 

 66 65 

 

2.2 Hållbart samhällsbyggande 

2.2.1 Nämndmål: Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar 

och attraktiv boende- och livsmiljö 

Beskrivning 

Kommuninvånarna ska ha god tillgång till rekreationsområden och bostadsnära 

grönområden, samt en tilltalande och trygg bebyggd miljö. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021  

Andel projekt där 
miljöinspektörer har 
deltagit i alla planer 

 

 100% 100% 

 

2.2.2 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 

samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

Det ska bli enklare och snabbare att hantera ansökningar med bibehållen rättssäkerhet. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021  

handläggningstid för 
bygglov från att ansökan 
kommer in till beslut är 5 
veckor 

 

7 5 5 
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Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 2021  

Handläggningstid för 
bygglov från 
komplettansökan till 
beslut (medelvärde) 2 v 

 

3 Veckor 1 Veckor 2 

 

Handläggningstid för 
strandskyddsärenden 
som kommer in under 
2021 är 6 månader 

 

 11 6 

 

Handläggstid för 
förhandsbesked från 
ansökan kommit in till 
beslut är 20 veckor 

 

 16 10 

 

handläggningstid för bygglov från att ansökan kommer in till beslut är 5 veckor 

Mätningen är medeltid i veckor gällande handläggning av planenliga delegationsbeslut 

Handläggningstid för bygglov från komplettansökan till beslut (medelvärde) 2 v 

Mätningen är medeltid i veckor gällande handläggning av planenliga delegationsbeslut 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2021 Redovisat 2021 Avvikelse 2021 
Avvikelse 

2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Bygglovsverksam
het 9 042 8 211,5 9 238,2 6 827,7 -196,2 

-1 
383,8 

-1 
580,0 -3 553,1 

Miljö 8 852,5 4 483 9 047,9 3 083,3 -195,4 
-1 

399,7 
-1 

595,1 -902,1 

Livsmedelsverks
amhet, tobak, 
alkohol och 
läkemedel 1 866,2 1 316,2 1 425,7 1 139,8 440,5 -176,4 264,1 75,4 

Summa 19 760,7 
14 010,

7 19 711,8 
11 050,

8 48,9 
-2 

959,9 
-2 

911,0 -4 379,8 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2021 Redovisat 2021 Avvikelse 2021 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Bygglovsverksa
mhet 634,7 33,3 634,8 26,4 -0,1 6,9 6,8 

Miljö 324,5 25 230,1 10,2 94,4 14,8 109,2 

Livsmedelsverks
amhet, tobak, 
alkohol och 
läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 959,2 58,3 864,9 36,6 94,3 21,7 116,0 

3.2 Ekonomisk analys 

Bygglovsenheten 

Bygglovsverksamheten visade på helåret 2021 ett underskott om -1580 tkr i förhållande 

till budget. Resultatet beror i huvudsak på lägre intäkter än det som budgeterats för året. 

Efter årets två första tertial redovisades en negativ avvikelse om -196 tkr. Tredje 

tertialen hade verksamheten lägre intäkter och vissa förväntade projekt i till exempel 

Tegelhagen har fördröjts. Kostnaderna under året har främst utgjorts av 

personalkostnader men har en negativ avvikelse vilket beror på IT-licenser och avgifter 

och planeringsdagar för personalen inför 2022. 

Miljö- och livsmedelsenheten 

Enheten visade totalt sett ett underskott på -1331 tkr i förhållande till budget. Orsaken 

till underskottet är att intäkterna på miljö var budgeterat till 4483,0 tkr, men resultatet 

visar 3083,3 tkr. Livsmedel och alkohol hade överskott på 264 tkr. Orsaken är låg 

kostnad. 

Avvikelsen gällande intäkter för miljötillsyn kan förklaras med att större tillsynsärenden 

som kräver löpande debiteringsbeslut ligger kvar att fastställa. Debiteringsbeslut har 

skjutits fram på grund av personalbrist. 
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3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Intäkt motsvarande 200 tkr kommer inte att erhållas på alkohol, detta då KS beslutat att 

ingen avgift för serveringstillstånd ska faktureras för 2021 och 2022. Detta kommer att 

belasta budget 2021. Detta rapporterades även efter tertial 1. Livsmedel och alkohol går 

trots beslut om ingen avgift med ett överskott på 264 tkr. Detta beror på att kostnaderna 

på livsmedel var mindre än budgeterat och att bidrag från staten har inkommit för 

trängselkontroller. 

3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2020 
Redovisat 

2021 
Budget 

2021 

Kvar av 
budget 

2021 

Ombudget
eras till 

2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

       

Summa       

3.4 Kommentarer investeringsredovisning 
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4 Intern styrning och kontroll 

4.1 Uppföljning av kontrollmoment 

4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Tillsyn, bygglov 

Förtydligande av process 

Tillsynsbesök 

Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök 

Kontrollmoment Kommentar 

Se till att inkomna tillsynsärenden blir behandlade  
 
 

 

4.1.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: Hantering av personuppgifter 

Förtydligande av process 

GDPR gäller från den 25 maj 2018 

Risker: Vi uppfyller inte kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR 

Kontrollmoment Kommentar 

Tillämpning av GDPR  
 
 

 

Process: Lagstiftning pandemi 

Risker: Utökad tillsyn till följd av den nya pandemilagstiftningen 

Kontrollmoment Kommentar 

Omvärldsbevakning avseende krav som kan påföras 
kommunen  
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4.2 Uppföljning av åtgärder 

4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Tillsyn, bygglov 

Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Bemanning/prioritering  
 
 

 Pågående/Försenad (styrd av start- och 
slutdatum) 

2021-12-
31 

 

Ta fram en gemensam arbetsrutin tillsammans 
med Räddningstjänsten och Miljöavdelningen  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

 

4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

Process: Hantering av personuppgifter 

Risker: Vi uppfyller inte kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Arbetsuppgifter enligt plan/begäran från 
projektgruppen för GDPR  
 
 

 Pågående 

2021-12-
31 

 

Uppföljning av rutiner  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

 

Process: Lagstiftning pandemi 

Risker: Utökad tillsyn till följd av den nya pandemilagstiftningen 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Kontinuerlig uppdatering av vilka krav som påförs 
kommunen  
 
 

 Pågående/Försenad (styrd av start- och 
slutdatum) 

2021-11-
30 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

Bygglovsenheten 

   

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-02-14 BMN 22/0001  

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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ALL.2022.43, Samråd om förslag till ändring av 
detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, 
Bro 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande gällande samråd 

överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,29 september 2021§ 44, sänds 

förslag till detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt 

regler för standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter 

den 1 januari 2015). 

Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen.  

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att 

tillåta bättre förutsättningar för boende i området samt revidera 

bestämmelserna om avstyckningar.  

Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten har granskat handlingarna 

i samrådet och i ärendet nedtecknat synpunkter gällande ändring av 

detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022  

Ärendet 

Bygglovsenhetens synpunkter 

Utnyttjandegraden behöver specificeras så att det tydligare framgår vilken typ 

av byggnad tillåten area gäller. Till exempel bostadshus eller 

komplementbyggnad. 

Egenskapsbestämmelserna i kartan bedöms som oordnade och kan ställas upp i 

liknande ordning för alla fastigheter för att förtydliga kartan för åskådaren. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-02-14 BMN 22/0001 

 
 

Bygg- och miljönämndens ledamöter har lyft frågan om marklov för 

trädfällning och då ställt sig frågande till motivet med denna bestämmelse då 

tomternas storlek inbjuder till skogsträdgårdar och att marklovsplikt kan 

motverka en smidig förvaltning av tomterna. Bygglovsenheten gör 

bedömningen att motivering till marklovsplikten kan förtydligas i detaljplanens 

beskrivning. 

Miljö- och livsmedelsenhetens synpunkter 

Miljö- och livsmedelsenheten har inga synpunkter i samrådet.  

Barnperspektiv 

Ändamålsenliga detaljplaner ger förutsättningar för att skapa långsiktigt 

hållbara livsmiljöer för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. Detta påverkar barns frilufts- och aktivitetsområden positivt.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg   Johan Salomonsson 

Bygglovschef   Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Följebrev samråd 

2. Planbeskrivning samråd 

3. Plankarta samråd 

  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  
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SAMRÅD 

 

 Datum Vår beteckning 

 2022-01-24  KS 18/0209  

 

  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 

fastighetsförteckning 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  

- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 

Materialet finns även på kommunens webbplats  

www.upplands-bro.se/dpado-skog  

- Följebrev (denna handling) 

- Samrådsbeslut SBU 21-09-29 § 44  

- Förslag till detaljplan – plankarta 

- Förslag till detaljplan – planbeskrivning 

- Planprogram Ådöhalvön  

- Samrådsredogörelse del 1 (planprogram)  

- Fastighetsförteckning (kan beställas från 

kommunen) 

- Remisslista 

- Informationsbroschyr  

 

Förslag till detaljplan för 

Del av Ådö (Ådö Skog)  

Bro     Nr 7808Ä  

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet,29 september 2021§ 44, sänds förslag till 

detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, ut för samråd enligt regler för 

standardförfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Syftet med 

ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att tillåta bättre 

förutsättningar för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar. 

Planförslaget stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan. 

Samrådstiden är från och med onsdagen den 26 januari 2022 till och med onsdagen 

den 23 februari 2022. Förslaget är utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum 

samt i Brohuset i Bro centrum. Handlingarna finns också på kommunens webbplats 

www.upplands-bro.se/dpado-skog  

Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen. 

Digitalt samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 16 februari 2022 klockan 15-

16 samt18-19 . Du får tillfälle att ställa frågor och ge förslag till företrädare från 

kommunen. En länk till mötet läggs ut på projekthemsidan i samband med mötet. 

Ingen föranmälan krävs. Om du inte har möjlighet att närvara går det bra att ringa 

kommunen för att ställa frågor. 

Synpunkter på förslaget ska senast onsdagen den 23 februari 2022 skriftligen 

framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller 

via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Ange diarienummer KS 18/0209, 

namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. 

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i 

planprocessen. 

Frågor i ärendet besvaras av Lina Wallenius planarkitekt och Samuel Eketorp 

projektledare på enheten för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581 690 00. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
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SAMRÅD 

 

 

 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 

adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 

att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 

lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 

för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 

behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 

personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 

att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 

personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 

ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 

eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 

du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 

dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen.  

 



15 ALL.2022.43, Samråd om förslag till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro - BMN 22/0001-6 ALL.2022.43, Samråd om förslag till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro : 2. Planbeskrivning_518768

 
  Sida 2 av 24 

 
 
 
 

Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översiktskarta med planområdet markerat. 
 

2021-09-09, rev 2022-01-24 
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  SAMRÅDSHANDLING 

Planbeskrivning  
Ändring av detaljplan för  

Del av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä 

Bro Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande upprättad enligt PBL 2010:900 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta, daterad den 2022-01-21 

Denna planbeskrivning. 

Fastighetsförteckning 

Planprogram för Ådöhalvön (godkänt av kommunstyrelsen 2012-04-18) 

Samrådsredogörelse del 1 (för planprogram för Ådöhalvön) 

 

Övriga handlingar 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Beslut angående betydande miljöpåverkan 

Ytlig avrinning Ådöhalvön, WRS, 2021-10-07 

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

I den mellersta delen av Ådöhalvön finns området Ådö skog som utgörs av ett fritidshusområde där 

flera av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Ådö skog är detaljplanelagt sen år 1982 för 

bostadsändamål. 

 

Under 2009 genomförde kommunen en enkätundersökning riktat mot fastighetsägare inom Ådö skog. 

Ca 70% av de svarande var för tomtavstyckning inom planområdet. Svarsfrekvens på frågan var 75%. 

Fråga ställdes också till fastighetsägarna över deras inställning till att få en ökad byggrätt, och 89% av 

de svarande var positiva till en ökning av byggrätten. 78% svarade på frågan. 

 

År 2010 tog kommunen fram ett planprogram över Ådöhalvön där Ådö skog ingår. Programmet 

fastslår att Ådö skog lämpar sig för att pröva fler avstyckningar och erbjuda en större byggrätt. Idag 

har Ådö skog en byggrätt på 60 m2 byggnadsarea för bostad och 20 m2 byggnadsarea för 

komplementbyggnad ej anpassad för bostad. Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 

2012. 

 

I samband med godkännandet av programmet fick Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en 

ny detaljplan för Ådöskog. Det förslag som togs fram gav en utökade byggrätter och möjlighet till 

flertalet avstyckningar för befintliga fastigheter. Förslaget involverade även en upprustning och 

breddning av Ådövägen som löper igenom de båda områdena. Ett samrådsförslag av detaljplanen 

skickades ut hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd av många fastighetsägare, framförallt 

ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades det 2018 att 

avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på samråd.  

30 maj år 2018 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att gå vidare med 

planuppdrag för området med syfte att utreda möjligheten för ändring av befintlig byggnadsplan 7808-

F till att ge möjlighet för fastighetsägare att få utökad byggrätt samt möjlighet till avstyckning.  

 

Utbyggnad av kommunalt VA till Ådö skog och området Lugnet, Ekdalen m.fl kommer att ske under 

2021. Möjligheten för att inom planområdet bo på permanent basis kommer förbättras i och med 

utbyggnad av det kommunala VA-nätet. 

 

Syfte 

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att ge bättre förutsättningar 

för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar. 
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Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

Gällande byggnadsplan har inget uttalat syfte. I planbeskrivningen beskrivs planen som en formell 

inramning av den användning och de tendenser som redan visat sig i form av fritidsbebyggelse på 

förhållandevis stora tomter, de flesta större än 1500 kvadratmeter. 

 

Huvuddrag 

Ändringen av detaljplanen kommer medföra en byggrätt på 160 m2 byggnadsarea med 

komplementbyggnad om 60 m2 byggnadsarea. En huvudbyggnad per fastighet tillåts. Minsta 

fastighetsstorlek är 3000 m2 landareal, för fastigheter som inte redan är mindre eller i tillåts bli mindre 

med gällande planbestämmelser.  

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 

januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 

 

 

 

 

 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden 

som framförts skriftligt under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och 

kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU)   kvartal 3 2021 

Samrådstid     kvartal. 1 2022 

Ev beslut om granskning (SBU)  kvartal 3-4 2022 

Granskningstid    kvartal 4 2022 

Antagande (KS)    kvartal 2 2023 

 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2018 § 115, Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ändra 

byggnadsplan 7808-F.  

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planförslaget bedöms 

inte påverka riksintresset enligt 4 kapitlet Miljöbalken. 

 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

 

Planförslaget innebär god hushållning av mark- och vatten då ett redan bebyggt område utvecklas och 

ny mark inte tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av området.  
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Påverkan på riksintressen 

Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då det är en ändring på privata fastigheter inom 

kvartersmark som redan har en byggrätt och upphävt strandskydd.  

 

Natura 2000 
Närmaste Natura 2000-område är Broviken. Avståndet är ca 1000 meter från strandlinjen i 

planområdet. Enligt bevarandeplanen för Broviken kan exploatering, muddringsarbete och alltför 

intensiva röjningar av vegetation i och intill viken kan orsaka erosion och sedimentavrinning och 

därmed grumling i viken. Ådöhalvön ligger dock på sådant avstånd från Broviken att en exploatering 

inte bedöms påverka Broviken negativt. Bevarandeplanen nämnder också att en utökad båttrafik kan 

medföra att undervattenvegetationen rivs upp, att vattnet grumlas och att fågellivet i området störs. 

Skulle planen medge många båtplatser kan bedömningen om påverkan på Broviken behöva 

omvärderas. Planen kommer dock inte föreslå några fler båtplatser än vad nuvarande plan redan 

tillåter. 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  

 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 

dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 

utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 

slutna gaturum (alternativt tunnlar).  

 

Vatten 
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till 

Mälaren-Rödstensfjärden. Den har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. Det är 

bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar samt 

tributyltennföreningar som inte uppnår nivån för god status. Förekomsten riskerar att inte uppfylla 

ekologisk status/potential 2021 eftersom klorofyll a, morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God 

kemisk status riskerar att inte kunna uppfyllas till 2021. 

 

På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln som rinner till Mälaren-

Fiskarfjärden. Den har god ekologisk status men uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten 

har problem med samma ämnen som Mälaren-Prästfjärden, men dessutom antracen, bly och 

blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar. 

Förekomsten riskerar att inte uppfylla ekologisk status/potential 2021 eftersom total biovolym, 

makrofyter och morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God kemisk status riskerar att inte 

uppfyllas till 2021. 

 

Buller 
Ådövägen omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller då det är lite trafik på vägen. Trafikbuller 

genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Någon bullermätning har inte 

gjorts och bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta 

nivåer. Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker. 
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Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

 

Östra delen av planområdet ingår i nytt ESKO-område och västra delen ligger inom avrinningsområde 

till ESKO-området Säbyholmvsviken och utpekas som ett ekologisk särskilt känsliga sjöar och 

vattenområden. Eftersom området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp bedöms inte 

vattenkvalitén i Säbyholmsviken (ESKO) påverkas negativt. 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet 

av ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä inte medför risk för betydande 

miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 

påverkas så att en MKB behöver upprättas.  

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän 

utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Samråd har genomförts april-maj 2021 med Länsstyrelsen i 

Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen 

ska besluta (genom delegationsbeslut) att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 

Kommunen bedömer att ingen betydande miljöpåverkan kommer ske genom planförslaget. Den 

negativa påverkan rör främst risk för ökad trädfällning och påverkan på natur på privata fastigheter 

samt viss ökad risk med mer trafik på Ådövägen. Dessa nämnda effekter kan inte ses som en 

betydande miljöpåverkan då de är förhållandevis ringa och inte förhindras i gällande detaljplan. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Planområdet avgränsas i norr 

av Björkviks camping i norr, av Mälaren i väst och öst, och i söder av Lugnet Ekdalen m.fl. som i 

nuläget saknar detaljplan. I sydvästra delen av det ursprungliga planområdet har ersatts av en ny 

detaljplan för fastigheterna 1:92-93. I planområdet ingår även ön Myrholmen. 
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Karta med planområdet markerat. 

 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna: 

Ådö 1:15, 1:20-26, 1:29-46, 1:53, 1:56-57, 1:88-91, 1:119 samt S:2. Samtliga fastigheter är i privat 

ägo. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark och vattenområde genom fastställelsebeslutet för 

gällande plan. På parkmark gäller strandskydd. Eftersom planförslaget är en planändring kommer 

strandskyddet vara fortsatt upphävt. De delar av fastigheterna som inte ingår i planområdet är 

strandskyddade. 

 

Vattenskyddsområde 

Öster om Ådöhalvön ligger Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det 

speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av 

dräneringssystem. 

 

Regionala planer och program 
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RUFS 
Området är utpekat i RUFS 2050 som befintlig bebyggelse och landsbygd  

 

Ny bebyggelse och service på landsbygden ska i första hand lokaliseras till de prioriterade lägena vid 

landsbygdsnoder, serviceorter, replipunkter och kärnöar. Serviceorter är mindre orter med viss service 

och minst 250 invånare och har ett strategiskt läge till sin omgivning. Inga Landsbygdsnoder är 

utpekade i kommunen. När bostäder, verksamheter, service och teknisk  

försörjning samlas till dessa prioriterade lägen, skapas förutsättningar för möten, samverkan och lokala 

marknader. Dessutom bidrar det till att begränsa en utspridning av bebyggelsen. Nya bostäder på 

landsbygden bör planeras som permanent bebyggelse och lokaliseras efter sådana förutsättningar. 

 

Regional gång- och cykelplan 
Den regionala gång- och cykelplanen från 2014 pekar ut stråken mellan Bålsta, Bro, Kungsängen och 

vidare mot Kallhäll och Jakobsberg som ett reginalt stråk. På Ådöhalvön finns inga regionala stråk. 

Planen pekar ut möjligheten till kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik som viktiga.  

 

 
De regionala cykelstråkens status. Befintliga stråk i svart. Saknade länkar och blandtrafik i rött. På Ådöhalvön finns inga 

regionala stråk utpekade.  

Kommunala planer och program 

Översiktsplan 2010 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området markerat som prioriterat omvandlings-

/förtätningsområde. Området ingår i ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde som avses förses 

med kommunalt VA (Vatten och Avlopp).  

 

Förutsättningarna för en komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt tillägg av ny bebyggelse 

kommer att undersökas i anknytning till planläggning av området. I samband med detta behöver det 

göras avvägningar mot samhällsintressen såsom befintliga natur- och kulturvärden, riksintressen, 

teknisk försörjning samt risk för översvämning, skred, ras och erosion.  

 

Föreslagen planläggning går i linje med översiktsplanen.  
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Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett prioriterat 

omvandling-/förtätningsområde, nr 9. En röd pil visar planområdets ungefärliga placering.  

 

FÖP Landsbygdsplan 
Området är utpekat i FÖP landsbygdsplan som antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. 

Området är utpekat som ett utvecklingsområde/utvecklingsstråk bebyggelse enligt Ådö-stråket. Stråket 

och dess bebyggelseutveckling följer en huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och 

teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp på sikt utvecklas. 

Bebyggelsestråket på Ådö omnämns särskilt där utveckling kommer ge bättre förutsättningar för 

samhällsservice i området. 

 

Inom kommunen finns ett stort antal områden som från början planerats för fritidsboende, 

kolonistugor eller liknande. I många av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till 

permanentboende. Någon återgång till ensartade fritidsbebyggelseområden är inte trolig och i många 

fall inte längre möjlig. Det finns också områden på landsbygden med permanentbostäder med ett högt 

bebyggelsetryck, där förtätning i form av avstyckningar förekommer. Inventeringar som gjorts av 

enskilda avloppsanläggningar i kommunen visar på ett antal bristfälliga avloppsanläggningar med 

höga utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Behov av åtgärder finns, antingen för de enskilda 

anläggningarna eller genom gemensamma anläggningar eller kommunalt vatten och avlopp. 

 

En utveckling av Ådö skog för att inriktas mer mot permanentboendekaraktär ligger i linje med den 

utveckling FÖP landsbygd ser som lämplig. 

 

Landsbygdsplanen lyfter även upp att Ådö-stråket ska behålla sin funktion som grön koppling. 

Allmänhetens tillgänglighet till Mälarens stränder ska förbättras och säkerställas samtidigt som gröna 

kopplingar bibehålls och säkras för Görvälnkilens värden och funktioner. 

 

Området utgör en del av en grönkopplings som löper i nord-sydlig riktning längs hela Ådöstråket. 

 

Området är i enlighet med kommunens Landsbygdsplan FÖP från år 2016 där planområdet utpekas 

som ett utvecklingsområde. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 

den 13 september 2017. Upplands-Bro kommun ingår i Stockholms län och dess bostadsmarknad. Det 
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finns en rådande bostadsbrist i Upplands-Bro och det finns brist på bostäder i samtliga storlekar. Det 

råder också brist på småhus och småhustomter. En stor del av de fritidshus som säljs blir 

permanentbostäder. 

 

Grönplan 
Kommunfullmäktige fattade beslut om Grönplanen den 18 december 2008. Enligt grönplanen hade 

herrgårdarna ofta trädgårdsplanteringar, vilket Ådö-Lagnö är ett exempel på och som ligger utanför 

planområdet. Tidigare gick den betydelsefulla landsvägen mellan huvudstaden och Bergslagen genom 

Upplands-Bro.  

 

Söder om planområdet ligger landskapsskyddsområdet Ådö-Lagnö naturreservat. Naturreservatet är 

riksintressant för sitt ädellövsskogsområde ur ett naturvårdsperspektiv och är främst känt för sina 

mistlar. I reservatet förekommer det sällsynta insekts- och fågelarter. Det fanns betydande ängs- och 

hagmarksområden av klass III spridda över Ådö-Lagnö från en kartläggning år 1993. 

 

Planförslaget ligger i linje med kommunens Grönplan från 2008.  

 

Vattenplan 
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till 

Mälaren-Rödstensfjärden. På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

som rinner till Mälaren-Fiskarfjärden.  

 

Mälarfjärderna Prästfjärden och Görväln har föreslagits som preliminära vattenförekomster i 

kommunens vattenplan av Länsstyrelsen. Båda anses ha en god ekologisk status men uppnår inte god 

kemisk status. I Prästfjärden förekommer det särskilt värdefulla arter och naturtyper klassificerade 

som nationellt naturvärde. Det beror främst på att Prästfjärden är hemvist för den starkt hotade och 

sällsynta arten undervattensväxten småvalting. 

 

Vattenområdena på både östra och västra sidan av planområdet är utpekade som ESKO (ekologiskt 

känsliga områden). 

 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Inga trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder kommer att göras kopplade till denna 

planläggning enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. 

 

Gång- och cykelplan 
I kommunens gång- och cykelplan (2012) föreslås det att gång- och cykelvägnätet bör kompletteras till 

Ådö och Smidö i samarbete med Trafikverket. Se bild nedan. Gång och cykelplanen kommer att 

uppdateras under 2021. 
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Karta från kommunens gång- och cykelplan (2012). Bilden visar ett stråk med gång och cykelväg mot Smidö. 

 

 

Detaljplaneprogram 
Ett planprogram för Ådöhalvön har tagits fram för att utreda möjligheterna till komplettering i 

befintliga bebyggelsestrukturer samt eventuellt tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av 

kommunstyrelsen den 18 april 2012. 

Bakgrunden till programmet är att befintliga fritidshusområden görs om till permanentboende i stor 

utsträckning. Detta leder till önskemål om expansionsmöjligheter för fastighetsägare och ett utökat 

behov av förbindelser samt vatten- och avloppslösningar. Området som planprogrammet berör, 

innehåller stora naturvärden och delar av området kan upplevas som svårtillgängliga. I samband med 

att Bro tätort växer blir trycket större på grönytor och rekreationsmiljöer på Ådöhalvön.  

 

I planprogrammet står det beskrivet att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med områdets 

landskapskaraktär. Tanken är att skapa ett möte mellan stad och landskap samt med hållbarhet i fokus. 

Planprogrammet ska ge vägledning vid placering och utformning av ny bebyggelse, vilket inkluderar 

både enskilda byggnader, infrastruktur och liknande. Likaså ska planprogrammet fungera som 

riktlinjer för hur landskaps- och naturvärden bevaras, hur mark och vegetation kan utvecklas och 

stärkas.  

 

Programmet anger följande inriktningar för planläggning i Ådö skog: 

• En struktur med stora långsmala fastigheter behålls närmast stränderna.  

• Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås vara 2000 m2. Avstyckningar ska prövas 

med hänsyn till tomtstorlek, terrängförhållanden, landskapsvärden, väganslutning samt 

möjlig byggbar yta. 

• En bred zon närmast stränderna hålls byggnadsfri, i likhet med gällande plan, för att bevara 

naturmarkskaraktären. Mindre komplementbyggnader som bastu och båthus bör prövas 

restriktivt i kommande planläggning. 

• Kommande planläggning bör reglera ett bebyggelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje 

sida om Ådövägen för att bibehålla den gröna skogskaraktären med ”hus i skog” längs 

vägen. 

• I kommande detaljplan bör bestämmelse om bevarad naturmarkskaraktär längs gator och 

stränder införas. 

• Varje tomt får bebyggas med en huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

Byggrätten föreslås till högst 160 m2 byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 250 m2 

bruttoarea. Sammanlagt 50 m2 för komplementbyggnad.  

• Sprängning, schaktning och fyllning bör undvikas. 
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• Värdefull natur, berghällar och karaktärsträd och ädellöv sparas på tomtmark och bör 

regleras i kommande planläggning.  

• Byggnader och uteplatser anpassas till befintlig terräng.  

• Parkering ska lösas inom respektive fastighet och tillfart ska anordnas med hänsyn till 

topografi och vegetation.  

• Vägar inom området föreslås vara kommunala, även för Ådövägen som idag ägs av 

Trafikverket. Park- och naturområden ska planläggas som allmän plats. 

 

Förslaget till ändring av detaljplan för Ådö skog utgår från detaljplaneprogrammet, men skiljer sig 

gällande storlek på fastigheter och omfattning av byggrätt. 

 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

• Byggnadsplan för del av Ådö, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, antagen av 

kommunfullmäktige 1981, fastställd av regeringen 1983. I detaljplanen är planområdet utpekat 

som bostäder i form av friliggande hus med ett bestämt våningsantal. I gällande plan (nr 7808) 

finns det även användningsbestämmelser om transformator och vattenområde med bryggor 

samt allmän plats i form av park. Planens genomförandetid har gått ut. 

 

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan, vilket innebär att gällande byggnadsplan kommer 

att fortsätta gälla, med beslutade ändringar efter att planförslaget för ändring av detaljplan dör del av 

Ådö (Ådö skog) har vunnit laga kraft.  

 



15 ALL.2022.43, Samråd om förslag till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro - BMN 22/0001-6 ALL.2022.43, Samråd om förslag till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä, Bro : 2. Planbeskrivning_518768

Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

 
Plankarta (nr 7808) för gällande byggnadsplan. Planområdet är inringat i rött. 

 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Området ingår i grönkilen Görvälkilen, en av Stockholms många grönkilar. Vilda djur använder 

planområdet för att röra sig norrut eller söderut på Ådöhalvön. Området består av stora skogstomter 

med förhållandevis lite bebyggelse 

 

Förslag 

Ambitionen är att bevara karaktären med stora tomter, vilket ökar chansen för att bevara karaktären. 

För att bevara naturkaraktären införs en bestämmelse om marklov för fällning av större träd. Det 

innebär att träd som har en diameter över 30 cm vid 1 meter över marken endast får fällas efter att 

marklov erhållits av kommunen.  
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Planen innehåller också en bestämmelse om att endast 15 % av fastigheternas area får hårdgöras. Inom 

ett område ställs krav på att marknivån måste vara över +19,4 meter, för att översvämning inom 

området ska kunna undvikas. 

 

Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Landskapsrummet i Ådö skog är ett skogsområde präglat av den varierande terrängen i området. Mot 

Mälaren sluttar det kraftigt nedåt med höjdpartier mot vattnet. Vissa delar mot Ådövägen frontas av 

skog och några delar av bebyggelse. Landskapet upplevs främst från Ådövägen som leder genom 

området. Vägformen är smal och småskalig, resan slingrande och kuperad, vilket ger en dramatik med 

kurvor och krön, där vägen syns försvinna och återkomma längre fram. Från vägen finns ett fåtal vyer 

mot enskilda byggnader eller bebyggelsegrupper, karaktäristiskt är annars att bebyggelsen inte syns 

utåt i landskapet och att det är ont om landmärken. 

 

  
Karta över rumslighet i landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är rumsligheten i huvudsak sluten skog i mitten av 

området. Vid stränderna är det höjdpart/klippor mot vattnet. 
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Karta över upplevelser av landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är det varierat mellan vegetationsfront 

bebyggelsefront mot Ådövägen. Några siktlinjer finns inte pga vegetation och terrängförhållanden.  

 

 

 
Karta över strandkaraktärer, ur detaljplaneprogrammet. I på västra sidan är karaktären på västsidan höjdparti/klippor mot 

vattnet där hällmarksskog på branta klippor möter vattnet. På östsidan är det skog nära vatten. 
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Sektion i Ådö skog, ur detaljplaneprogrammet. På västra sidan sluttar strandlinjen kraftigt. På östra sidan är lutningen något 

mer flack.  

 

Förslag 

Bebyggelse bör passas in i landskapet och större träd bevaras för att karaktären i området ska 

bibehållas. Plansprängning bör undvikas då det skulle påverka områdets karaktär negativt. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Det finns möjlighet till rekreation både norr, söder och delvis inom planområdet. Badplatsen vid 

Björknäs, naturområden på Ådöhalvön samt det parkområde som finns inom planområdet.  Söderut på 

Ådöhalvön finns även naturreservatet Ådö-Lagnö. 

 

Fornlämningar 

Nuläge 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Ingen kulturhistorisk utredning har gjorts 

för planområdet. 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Enligt SGUs jordartskarta består större delen av området av urberg eller urberg med tunt eller 

osammanhängande ytlager av morän. I den sydöstra delen av planområdet finns det ett mindre område 

med postglacial sand. Mitt i planområdet finns det ett område med morän.  

 

  
Kartutsnitt från SGU:s kartunderlag. Kartan visar att planområdet består av urberg (röd färg), urberg med inslag av morän 

(röd med ljusblå prickar), postglacial sand (orange färg med vita prickar) samt morän(ljusblå med vita prickar). 

 

Bebyggelseområden 
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Bebyggelse 

Nuläge 

Planområdet består till stora delar av större villatomter. På den östra sidan av Ådövägen är 

fastigheterna långsmala med gräns mot Ådövägen och vattenområdet. På den västra sidan 

fastighetsstrukturen mer oregelbunden och det finns en större variation på tomtstorlekarna med några 

mindre fastigheter. 

Området har i stort behållit den ursprungliga naturkaraktären och husen är placerade långt inne på 

tomterna. Områdena närmast stranden samt delarna närmast Ådövägen är i huvudsak obebyggda. 

Bebyggelsen är varierad med både sommarstugor samt villor med åretruntstandard. Ett fåtal 

fastigheter är obebyggda. Området upplevs därför idag som ett skogsområde som delar av 

bebyggelsen.  

 

Förslag 

Planen möjliggör att befintlig bebyggelse kan få en standard som är normal för helårsbosstäder. 

Byggrätten medger 160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad. Komplementbyggnader föreslås få en 

sammanlagd byggnadsarea om max 60 m2. Byggnad får uppföras i max en våning. Vind får inredas. 

Källare får inte uppföras. Bebyggelsen i detaljplaneområdet får uppföras som fristående villor på stora 

tomter för att bevara områdets lummiga gröna karaktär. Byggnaderna ska anpassas till tomtens terräng 

för att så långt som möjligt behålla grönska och undvika större ingrepp i marken. 

 

Detaljplanen medger avstyckning av större fastigheter. Minsta fastighetsstorlek är 3000 m2. De 

fastigheter som redan är mindre än detta, eller i gällande plan tillåts bli mindre genom bestämmelser 

om mindre fastighetsstorlek.  

 

Offentlig service och kommersiell service 
Service finns i Bro centrum, cirka 5 km från planområdet. 

 

Tillgänglighet 

Nuläge 

Området är kraftigt kuperat vilket försvårar tillgänglighet på fastigheterna. 

Förslag 

Ny bebyggelse behöver anpassas efter terrängen för att klara krav på tillgänglighet. Detta kan göras 

genom placering av byggnader. Sprängning bör undvikas så långt som möjligt, men kan behövas för 

att klara tillgänglighet på vissa platser. Eftersom många fastigheter är kraftigt kuperade vid stränderna 

kommer stranddelen v fastigheterna inte vara tillgängliga. För att nå en strand som inte är kuperad är 

Bjöknäsbadet norr om planområdet närmast. Bad med tillgänglighetsramp finns dock endast vid 

Lillsjöbadet i Kungsängen. 

 

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, utfarter 

Nuläge  

Planområdet har tillfart från Ådövägen som löper genom området. Trafikverket har 

huvudmannaskapet för Ådövägen idag, men har avtalat med kommunen om att kommunen ska ta över.  

Inne i bostadsområdet finns mindre grusade vägar med enskilt huvudmannaskap. Gång- och 

cykelbanor saknas. 

Förslag 

Utbredningen för användningen väg i detaljplanen är oförändrat. Ytan för vägområdet är bredare än 

dagens väg vilket innebär att det är möjligt att bredda vägen i framtiden eller bygga ut med gång- och 

cykelväg utmed vägen vid behov.  

Parkering för bostäder ska ske på den egna fastigheten. Av trafiksäkerhetsskäl är det utfartsförbud på 

delar av Ådövägen, vilket gör att nya fastigheter kan behöva använda en gemensam utfart. 
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Kollektivtrafik 

Nuläge  

Kollektivtrafiken på Ådöhalvön är glest trafikerad med endast 6 avgångar/dygn med buss i vardera 

riktningen. 

Förslag 

Om fler bosätter sig permanent inom planområdet ger det ett större underlag för kollektivtrafiken. För 

att boende ska vara villiga att åka buss istället för bil behöver turtätheten ökas. 

 

Störningar och risker 

Buller och vibrationer 
Trafikbuller genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Ådövägen har en 

mycket låg trafikmängd, 212 fordon/dygn ÅDT enligt Trafikverkets databas. Vid en full utbyggnad av 

föreslagen detaljplan för Stora Lugnet m.fl. samt denna detaljplaneändring samt att alla fastigheter 

bebos permanent bedöms antalet trafikrörelser öka till knappt 550 trafikrörelser/dygn. 

Hastigheten är 50 km sommartid respektive 70 km/h vintertid. Uppskattning av vägbuller har gjorts 

med hjälp av SKR och Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Antalet trafikrörelser i 

både i nuläget och efter full utbyggnad underskrider de antal trafikrörelser som finns i tabellerna. 

Marken utmed Ådövägen är belagd med byggförbud (prickmark). Bredden på prickmarken varierar 

inom planområdet. De fastigheter som har minst prickmark får bygga drygt 20 meter från vägmitt. 

Sommartid bedöms nivåerna ligga under 53 dB(A) 20 meter från vägmitt. De lägsta antalet 

trafikrörelser i för 70 km/h i ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” är 700 fordon/dygn, vilket ger 56 

dB(A) 20 meter från vägmitt. Detta är betydligt fler trafikrörelser än de planområdet har. Kommunen 

bedömer därför den uppskattningen som betydligt mindre. Någon bullermätning har inte gjorts och 

bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta nivåer.  

 

Radon 
Radonförekomst är inte känd. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och 

eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet. 

 

Översvämning 

Nuläge  

Enligt lågpunktskarteringen finns en plats i området där vatten riskerar att bli stående vid skyfall. Det 

kan dock förväntas vara relativt goda förutsättningar för infiltration på platsen. 

Översvämningsrisken från Mälaren bedöms som liten eftersom platsen är kraftigt kuperad och området 

vid stranden är belagt med byggförbud. 
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Ytavrinning och lågpunktskartering i Ådö skog. Vatten samlas på en lågpunkt i mitten av planområdet. 

 

Förslag 

I detaljplanen fastställs markhöjder för att bebyggelse som sker i nuvarande lågpunkter inte ska riskera 

att översvämmas vid skyfall. Vid byggande och hårdgörande av mark måste höjdsättning ske så att 

stående vatten undviks. Avrinningsvägar behöver beaktas vid hårdgörande av ytor.  

 

Farligt gods  
Ådövägen är inte transportled för farligt gods. 

 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

I första hand ska vattnet infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas 

före slutna system. Fördröjning kan ske på flera sätt, exempelvis genom regnrabatter (raingarden) eller 

gröna tak. 

Området sluttar kraftigt vilket gör att stor del av dagvattnet kommer att rinna ut i Mälaren över 

fastigheterna Viss infiltration sker genom på den egna fastigheten. För att säkerställa att infiltration 

ska kunna ske får endast 15 % av fastigheternas area hårdgöras.  

 

Vatten och avlopp 

Kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden beräknas påbörjas under 2021.  
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Värme 

Värmeförsörjningen löses inom planområdet genom egen uppvärmning. Energiförbrukning för värme 

och ventilation ska följa gällande föreskrifter enligt Boverkets byggregler (BBR). 

 

El, tele, bredband 

Skanova och IP-only har ledningar utmed Ådövägen samt delar av Ådö skogsväg för möjlig 

anslutning till tele och fiber. E.ON har ledningar för el vid Ådövägen samt Ådö skogsväg. 

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 

för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för 

varje villafastighet. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Förslaget är en detaljplaneändring. De konsekvenser av planens genomförande som beskrivs är för 

själva ändringen, dvs de nya eller ändrade bestämmelser som föreslås.  

Miljökonsekvenser 

Planens genomförande innebär att ett större antal byggnader tillåts uppföras med en större 

byggnadsarea. Fler avstyckningar tillåts än tidigare. Planbestämmelserna om minsta tomtstorlek 

möjliggör cirka 10-17 avstyckningar utöver de som är tillåtna i gällande plan. Konsekvenserna av 

detta är att en större andel mark kommer att hårdgöras, vilket minskar mängden dagvatten som 

infiltreras. Mer ytvatten kommer att transporteras på de lägre delarna av planområdet, som ligger 

utmed stränderna.  

Om området byggs ut fullt innebär det en större andel permanentboende i området samt fler bostäder. 

Detta medför att ökat antal bilrörelser per dygn, vilket leder till en dubblering av trafiken. Ådövägen är 

förhållandevis lågtrafikerad, även efter en full utbyggnad. Bullernivåerna från vägen bedöms även 

efter utbyggnad vara under de värden som krävs för bostäder.  

Naturvärdena i området riskerar att påverkas negativt vid en större utbyggnad då mer ytor kommer att 

tas i anspråk. Det finns dock inget som hindrar hårdgörande idag och inget skydd för vegetation.  

Ekonomiska konsekvenser 

För fastighetsägarna innebär detaljplanen en kostnad endast om bygglov söks. I det fall tas en 

planavgift ut utöver bygglovsavgiften. De fastighetsägare som har stora fastigheter ges en möjlighet att 

stycka av dessa, vilket innebär ett ekonomiskt värde. Huvudmannaskapet på Ådö skogsväg är fortsatt 

enskilt, vilket gör att kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägarna i området.  

Kommunen har kostnader för att ta fram detaljplan för Ådö. Genom att ta ut planavgift vid bygglov 

finansieras detaljplanen i efterhand. Kommunens kostnader i planområdet är för utbyggnad av vatten 

och avlopp, vilket kommer att ske oavsett om detaljplanen ändras eller inte. Detsamma gäller 

kommunens övertagande av driften av Ådövägen. 

Sociala konsekvenser 

Utbyggnad av Ådö ger troligtvis en större andel permanentboende i Ådö skog. Detta kan göra att fler 

människor befinner sig i området under större del av året. Planen bedöms ha liten inverkan på sociala 

värdena. En större byggrätt anses inte förändra områdets karaktär, då området idag upplevs som 

ianspråktaget. Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer fortsatt att vara till för allmänheten 

så att åtkomst till naturområden och vatten säkras. 

Ett ökat antal permanent boende kan leda till fler trafikrörelser men detta bedöms inte påverka social 

värden i någon större omfattning, idag använder många redan planområdet för permanentboende. 

Användningen av gemensamma platser såsom parkområdet bedöms öka om planförslaget byggs ut. 
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Barnkonsekvenser 

Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. Området har stora 

tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det finns möjlighet att delar av fastigheterna 

blir naturtomter vilket främjar barns lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli 

begränsande att det saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed 

Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra trafiksäkerheten.  

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Den ursprungliga detaljplanen är en byggnadsplan vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap 

för allmänna platser. Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över ansvaret för Ådövägen. På 

grund av detta ändras huvudmannaskapet för Ådövägen till kommunalt huvudmannaskap i samband 

med planändringen. Väganläggningen betraktas som genomförd. En eventuell utbyggnad av gång- och 

cykelbana ryms inom allmän plats för huvudgata.  

 

Genomförandetiden förlängs inte för de bestämmelser som inte ändras. 

 

Avtal 
Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över väghållarskapet. Kommunen bekostar planarbetet. 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. Åtaganden enligt avtalet, dvs. att 

väghållarskapet blir kommunalt väntas fullföljas under hösten 2021.   

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Samtliga fastigheter inom planområdet är privatägda. 

 

Fastighetsbildning  
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 

prövas. Kommunen har inte funnit det nödvändigt att i detalj reglera läget och dragningen av nya 

fastighetsgränser vid avstyckning annat än vad som redovisas i detaljplanen genom egenskaps- och 

användningsgränser. Det innebär att ytterligare åtgärder än enbart avstyckningar kan bli nödvändiga 

för att på ett rationellt sätt skapa nya bostadsfastigheter i området, t.ex. bildande av utfartsservitut eller 

gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om 

bildande av gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara 

behövliga för detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga 

Lantmäteriet efter ansökan. För förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter 

Lantmäteriets beslut. I fall där förrättningen berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om 

förrättningskostnaderna träffats kan dessa andra fastigheters ägare än sökanden åläggas att betala efter 

vad som är skäligt. I förrättningar där ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna 

inte är överens om ersättningsbeloppet äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket 

då blir bindande.  

 

Upplysning: Gränskvaliteten i området är i vissa fall dålig. Det här betyder att gränsers läge i 

verkligheten kan skilja mot vad som anges i kartor till sådan grad att det inte går att rättsligt entydigt 

avgöra var gränsen är belägen utan vidare utredning och beslut, så kallad fastighetsbestämning.  

Kommunen har säkerställt tillräcklig gränskvalitet i sådana gränser som kan omfattas av 

inlösensbestämmelser mellan allmänna platser och fastighet i privat ägo. Syftet har varit att fastställa 

konsekvenser för den enskilde vid eventuell inlösen av mark för bildande av allmän plats. 

 

Fastighetsbestämningar kan bli nödvändiga som delmoment vid fastighetsbildningar för t.ex. 

nybildning av bostadsfastighet. Lantmäterimyndigheten kan vid fastighetsbildning finna att 
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fastighetsbestämning är nödvändig och äger då rätt att initiera detta inom förrättningen. Det är 

fastighetens ägare eller den som annars svarar för förrättningskostnaderna som också får svara för 

kostnad för fastighetsbestämning. Resultatet av en fastighetsbestämning kan innebära att en fastighet 

ökar, eller minskar i storlek och ändrar läge mot vad som tidigare angivits i kartor och 

fastighetsregister. Det kan också innebära att sådan fastighetsbildning som kan förefalla vara 

genomförbar utifrån plankartans bestämmelser och uppgifter i fastighetsregistret inte är möjlig utan 

ytterligare åtgärder.    

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Huvudmannaskapet för Ådö skogsväg är enskilt. Det innebär att det är fastighetsägarna i området som 

tillsammans ska sköta anläggande, drift och finansiering av vägen.  

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
De fastigheter som är över 6000 kvadratmeter får möjlighet att bilda nya fastigheter. Nya fastigheter 

kan även bildas genom att fastighetsägare samarbetar med varandra. Samtliga fastigheter får större 

byggrätt. Användningsbestämmelser har inte ändrats. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Den som avser uppföra byggnad inom planområdet svarar för att nödvändigt underlag upprättas. En 

utredning har gjorts beträffande ytvattnets avrinningsvägar. Denna utredning visar att det dagvatten 

som uppstår i området i många fall rinner över privat kvartersmark. Det är därför nödvändigt att i 

bygglov redovisa hur hänsyn till dagvatten görs.  

 

Ekonomiska frågor 

Driftkostnader 
Planens genomförande innebär inga ökade driftskostnader. Upplands-Bro kommun kommer överta 

väghållarskapet för Ådövägen vilket innebär tillkommande driftskostnader, men denna åtgärd är 

fristående från detaljplanens antagande.  

 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Bygglovavgift och 

planavgift tas ut vid ansökan om bygglov. 

 

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos statliga lantmäterimyndigheten. Den som ansöker bekostar 

förrättningen efter den taxa som Lantmäterimyndigheten tillämpar.  

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetid för de bestämmelser som genom planändringen ändras är 10 år från den dag 

planändringen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Samhällsbyggnadskontoret har också bidragit till 

arbetet.   
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Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

 

Upprättad 2021-09-09, rev 2022-01-24 

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Lina Wallenius  Samuel Eketorp 

Planarkitekt   Projektledare exploatering 
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¯1000Skala (A0): 1:
Grundkartan är upprättad av kommunens Mät&GIS-avdelning
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd RH 2000
Ajourförd endast inom planområdet 2021-11-26

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.
Gränslinjer

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
PARK Park

VÄG Väg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

E1 Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 8,0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter

h2 6,0 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Takvinkel
o1 45,0 Största takvinkel är angivet värde i grader
Utnyttjandegrad
e1 160,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet
e2 60,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet
Utformning
f1 Högsta antal våningar är angivet som 1 våning

f2 Endast friliggande hus

Fastighetsstorlek
d1 3000,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²
Utförande
b1 Källare får inte finnas

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm en meter ovan mark.
Markens anordnande och vegetation
n1 +19,4 Markens höjd får inte vara lägre än angivet värde i meter över nollplanet.

n2 Endast 15 % av fastighetens yta (landareal) får hårdgöras

Genomförandetid
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar när planen vinner laga kraft.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

Bygglovsenheten 

   

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-02-14    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ALL.2022.40, Samråd om förslag till detaljplan 
för Viktor Jonssonhuset, Bro Prästgård 6:29, nr 
1907, BRO PRÄSTGÅRD 6:29 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september 

2021 §46 sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 

6:29) nr 1907 ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och 

bygglagen, 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas 

Viktor Jonssonhuset.  

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 

flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 

Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.  

Bygglovsenheten och Miljö- och livsmedelsenheten har granskat planförslaget 

ur ett perspektiv gällande myndighetsutövning i Bygg- och miljönämnden 

inom ramen för plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar för detaljplanen 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2022 

Ärendet 

Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september 

2021 §46 sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 

6:29) nr 1907 ut för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och 

bygglagen, 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015).  

Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas 

Viktor Jonssonhuset.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-02-14   

 
 

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 

flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 

Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning. 

Bygglovsenhetens synpunkter 

I tydliggörande av syfte med detaljplanen i beskrivningen framgår att 

egenskapsbestämmelser ska säkerställa en utformning av ny bebyggelse, så att 

den passar in i befintligt bebyggelseområde. I planbestämmelserna finner 

bygglovsenheten enbart riktlinjer för volym. Det bedöms av bygglovsenheten 

som riskfullt att meddela en flexibel detaljplan med sådant syfte i ett område 

som identifierats som känsligt ur ett kulturmiljöperspektiv. Förslag på 

planbestämmelser kan vara till exempel våningsantal, färgsättning, andelen 

lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas storlek, 

takmaterial som kan bedömas som god anpassning till Viktor Jonssons 

affärsbyggnad. Bestämmelser som knyter an till och säkerställer de 

gestaltningsidéer som anges i beskrivningen. 

Dessa bestämmelser kan tillföras med stöd av 4 kapitlet 16 § punkt 2 och § 11 

plan- och bygglagen med hänvisning till 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen. 

Om inte ytterligare utformningsbestämmelser gällande gestaltning tillförs så 

bör bestämmelse tillföras plankartan om att bygglovsprövning ska ske i samråd 

med kommunens kulturmiljöansvarige och byggherren ska i både 

bygglovsprövning och tekniskt samråd ha antikvarisk kompetens medverkande 

vid framtagande av arkitektritningar och projektering. Detta då även prövning 

av lov innefattas av kraven i 2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen. 

Bygglovsenheten finner det dock lämpligare att detta även specificeras av 

egenskapsbestämmelser i plankartan. 

Miljö- och livsmedelsenhetens synpunkter 

Det har tidigare pratats om att spårområdet eventuellt ska breddas och i det 

fallet kan problem med buller uppstå, om spåren går närmare huset.  

Barnperspektiv 

Ändamålsenliga detaljplaner ger förutsättningar för att skapa långsiktigt 

hållbara livsmiljöer för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. Detta påverkar barns frilufts- och aktivitetsområden positivt.   

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg   Johan Salomonsson 

Bygglovschef   Miljöinspektör 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-02-14   

 
 

Bilagor 

1. Följebrev samråd 

2. Planbeskrivning samråd 

3. Plankarta samråd  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen med enkel delgivning  
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 1 (2) 
SAMRÅD 
 

 Datum Vår beteckning 
 22-01-19  KS 18/0393  

 
  Till berörda remissinstanser och 

sakägare enligt 
fastighetsförteckning 

 

      
       Utställningslokaler: 

 
Handlingar: 

- Kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen  
- Brohuset, Bro Centrum 1, Bro 
Materialet finns även på kommunens webbplats  
www.upplands-bro.se/dpverkaviken  

- Följebrev (denna handling) 
- Samrådsbeslut SBU 21 09 29, §46 
- Förslag till plankarta 
- Förslag till planbeskrivning  
- Fastighetsförteckning (kan beställas från 
kommunen) 
- Remisslista 

 

Samråd detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29)  
Bro     Nr 1907 
Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, 29 september 2021 §46 
sänds förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 ut 
för samråd enligt regler för utökat förfarande, (Plan- och bygglagen, 2010:900 i dess 
lydelse efter den 1 januari 2015). 

Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas Viktor 
Jonssonhuset. 

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 
Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.  

Samrådsstiden är från den 24 januari 2022 till den 28 februari 2022. Förslaget ställs 
ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.  

Handlingarna finns också på kommunens webbplats www.upplands-
bro.se/dpviktorjonsson 
Samrådshandlingar på papper kan beställas från kommunen. 

Synpunkter på förslaget ska senast den 28 februari 2022 skriftligen framföras till: 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen 

eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.  

Ange diarienummer KS 18/0393, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning. 

Frågor i ärendet besvaras av avdelningen för Samhällsutvecklingsprojekt, tel. 08-581 
690 00. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
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SAMRÅD 
 

 
INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  

Planavdelningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, 
adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för 
att fullfölja kommunens skyldigheter enligt plan- och bygglagen.  

Vi har fått dina uppgifter från Fastighetsregistret eller för att du själv tidigare har 
lämnat synpunkter i ärendet. De uppgifter du själv lämnar i t.ex. yttranden registreras 
för administration och uppföljning. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer 
att sparas i enlighet med arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med konsulter som är 
personuppgiftsbiträden, t.ex. plankonsulter. Vi kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring 
eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: 
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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Översiktskarta med planområdet markerat. 
2021-09-10 

  KS 18/0393 
  SAMRÅDSHANDLING 

Planbeskrivning  
Detaljplan för  

Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ) nr 1907 

Bro Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande, upprättad enligt PBL 2010:900  
i lydelse efter den 1 januari 2015.  
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, daterad den 2021-09-10. 
Denna planbeskrivning (inkluderar gestaltningsprinciper) 2021-09-10 
Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar 
Bullerutredning, ACAD 2021-05-05 
Vibrationsutredning, ACAD 2021-06-21 
Trafikutredning, WSP  2021-05-12 
Statusbesiktning, Structor Besiktning och Kontroll AB, 2020-02-18 
Risk-PM, Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2020-03-31 
Dagvattenutredning, WRS AB, 2020-06-22 reviderad 2021-05-18 
Kulturmiljöutredning (med byggnadsantikvariskt utlåtande), Nyréns Arkitektkontor, 2020-09-07 
Intervjustudie, Nyréns Arkitektkontor 2020-06-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 ALL.2022.40, Samråd om förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset, Bro Prästgård 6:29, nr 1907, BRO PRÄSTGÅRD 6:29 - BMN 22/0001-7 ALL.2022.40, Samråd om förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset, Bro Prästgård 6:29, nr 1907, BRO PRÄSTGÅRD 6:29 : 2. Planbeskrivning_518773

 
Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
På den fastighet (Bro Prästgård 6:29) som föreslås få en ny detaljplan finns några av Bros äldsta 
byggnader. Det rör sig om det hus som kallas Viktor Jonssonhuset och ett trämagasin. Viktor 
Jonssonhuset har fått sitt namn för att det där drevs en butik av handlaren Viktor Jonsson. 
Trämagasinet tjänade som förråd åt butiken. Byggnaden är viktig för förståelsen av historien kring hur 
stationssamhället växte fram runt järnvägsstationen i Bro. 
Det byggnadsplan som i dagsläget reglerar vad som får byggas på fastigheten är från 1967. Som på 
många andra ställen under den tiden sattes inget stort värde på att bevara äldre bebyggelse, i stället 
förutsätter planen att både butiksbyggnaden och trämagasinet rivs. 
Butiken stängde 1973 och byggnaderna har inte använts under en längre tid. 
I samband med att ett Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro tog ställning till en bygglovsansökan 
där befintlig bebyggelse föreslogs rivas, i enlighet med gällande plan, konstaterades att denna behöver 
ändras för att ta hänsyn till det kulturmiljövärde som finns knutet till Viktor Jonssonhuset. 
 

 
Flygfoto över hur planområde ser ut i dagsläget 
 
Huvuddrag 
Huvuddragen i den föreslagna nya detaljplanen är att ge byggrätt åt två nya flerbostadshus samtidigt 
som Viktor Jonssonhuset bevaras. Även den delen av trädgården som ligger på kuperad mark sparas 
och hårdgörs inte. 
De två nya husen placeras dels längs Stationsvägen och dels med kortsidan mot Tunavägen, bakom 
Viktor Jonssonhuset från Stationsvägen sett. Båda de nya flerbostadshusen föreslås få tre våningar 
samt inredd vindsvåning. En av grunderna för detaljplaneförslaget är att Viktor Jonssonhuset ska 
rustas upp men en förutsättning för att bygga huset som placeras närmast Tunavägen är att 
trämagasinet rivs. 
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I de nya flerbostadshusen planeras för cirka 45-50 lägenheter, mestadels en- och tvårummare. Även 
Viktor Jonsson-huset är tänkt att inredas med lägenheter men det är också möjligt att ha verksamheter 
i byggnaden. På så sätt skapas en kontakt med husets historia.  
 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
 
Planens syfte 

Syftet med den nya detaljplanen är att:  
• disponera om den byggrätt som finns i gällande plan så att det fortfarande är möjligt 

att förtäta fastigheten med flerbostadshus men att denna byggrätt inte förutsätter att 
Viktor Jonssonhuset rivs 

• med egenskapsbestämmelser reglera att ny bebyggelse passar in i omgivningen 
• med egenskapsbestämmelser skydda Viktor Jonssonhuset från rivning och 

förvanskning men ändå ge möjlighet att restaurera huset så att det kan ges en modern 
användning 

• ge möjlighet för Viktor Jonsson-huset att användas både för verksamhet/butik och 
bostäder 

• styra så att tillägget i form av nya flerbostadshus ska anpassas till omgivningen och 
den befintliga kulturmiljön 

• reglera att parkering kan ordnas för nya boende 
• de nya bostadshusen kan byggas utan att riskera en försämrad dagvattenmiljö eller 

risk för översvämning 
• de nya bostadshusen kan uppföras säkert med hänsyn till frågor om olyckor med 

farligt gods från järnvägen 
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Planprocessen 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 2019-08-28 §38, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Viktor Jonsson-huset genom standardförfarande. 
 
Handläggning 
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 
 
 

 
 
Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter 
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov, innan ett granskningsförslag upprättas. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)    Kvartal 3, 2021  
Samrådstid      Kvartal 4, 2021 
Granskningstid     Kvartal 2, 2022 
Antagande (KS)     Kvartal 4, 2022 
 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte.  
 
Hushållning med mark- och vattenområden 
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Området är redan i dagsläget omgivet av bostadsbebyggelse och en förtätning i ett kollektivtrafiknära 
läge ses som ett lämpligt användande av marken. 
 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden.  
 
Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
För Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) gäller att det genereras trafikbuller från järnvägen. På 
Mälarbanan passerar mer än 30.000 tåg/år och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna för 
omgivningsbuller. Frågan om hur kommande bebyggelse ska kunna anpassas till bullersituationen har 
studerats i en särskild utredning  
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Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet 
av detaljplanen för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) inte medför risk för betydande 
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 
påverkas så att en MKB behöver upprättas.  
 
Upplands-Bro kommun gör den övervägda bedömningen att planen inte medför en risk för betydande 
miljöpåverkan. Det motiveras i att planen innebär en småskalig förtätning inom sammanhållen 
bebyggelse i centrala Bro. Fastighetens kollektivnära läge med närhet till offentlig och kommersiell 
service anses bidra till en god hushållning av mark och vatten. Planförslaget innebär en liten 
förändring av centrala Bros karaktär när tillkommande flerbostadshus möter fristående villor. Dock 
finns det redan andra flerbostadshus i grannområdet.  
Genomförandet av planen innebär en ökning av hårdgjorda ytor och kan delvis en begränsa 
omfattningen av gröna ytor. Välfungerande åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten förväntas 
avskilja tillräckligt mycket föroreningar för att säkerställa att belastningen till ytvattenrecipienten inte 
ökar. Området är också utsatt för buller men inte i sådan omfattning att det inte går att skapa goda 
boendemiljöer som uppfyller de miljökvalitetsnormer som finns för en god akustisk miljö. 
Bedömningen görs att planen inte medför några risker för människors hälsa eller för miljön samt att 
hushållningen av mark och vatten är god, vilket inte skapar grund för upprättandet av en MKB. 
Undersökningen om miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån 
tillgängligt kunskapsunderlag. 
 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 0,3 hektar (3000 m2) ha stort och ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen. I väster 
avgränsas planområdet av Tunavägen. Norr, väster och öster om planområdet består närliggande 
bebyggelse av fristående villor, kedjehus samt flerbostadshus. Omkringliggande bebyggelsen med 
tillhörande tomter består av stora grönytor, träd och vegetation på kuperad mark. I söder avgränsas 
området av Stationsvägen som ligger mitt emot Bro pendeltågsstations infartsparkering, 
Stationsparken och järnvägen Mälarbanan. 
 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Bro Prästgård 6:29 som ägs av Vivante AB. Den del som ligger på 
allmän platsmark på delar av Tunavägen för parkering är en del av fastigheten Bro Prästgård 4:1 som 
ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Söder om planområdet går Mälarbanan, som är ett riksintresse för kommunikation, cirka 35 meter från 
planområdet. Mälarbanan trafikerar persontrafik och godstrafik, även transporter av farligt gods sker 
där. 
 
Vattenskyddsområde 
Från fastigheten sker avrinning av dagvatten via vattendraget Brobäcken. Bäcken är avrinningsområde 
till Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller 
bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. 
 
Regionala planer och program 
RUFS 
I plankartan för RUFS 2050 pekas fastigheten ut som sekundärt bebyggelseläge (RUFS 2050, 2018, 
14–15). Det sekundära bebyggelselägena innebär att planområdet med sitt geografiska läge har 
utvecklingspotential och kan kompletteras i framtiden. Ny bebyggelse bör först och främst uppkomma 
på platser med hög regional tillgänglighet i form av tillgång till kollektivtrafik under rusningstid 
(RUFS 2050, 2018, 70).  
 
Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010, s. 11) pekas planområdet ut som ett stationsnära läge vilket är 
särskilt intressant för förtätning. Planförslaget sker i enlighet med översiktsplanen eftersom 
lokalisering av ny bostadsbebyggelse uppfyller punkten ”förtätning av befintliga tätorter”. Enligt 
översiktsplanen har planområdet en geografisk position i ett stationsnära läge till kollektivtrafik, både 
till pendeltågsstationen i Bro samt bussförbindelser. Det skapar goda förutsättningar för att bidra till 
ett mer hållbart samhälle utan bilberoende och att effektivt kunna samordna den tekniska försörjningen 
samt skapa underlag för god service (ÖP 2010, s. 10–12). Planförslaget stämmer överens med ÖP 
2010. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Planen går i linje med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning genom att utbyggnaden av nya 
bostäder främst ska ske genom förtätning av befintliga tätorter och genom tätortsutvidgning.  
 
Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

• Byggnadsplan för Bro stationssamhälle, Finnsta 1:2 och Härnevi 1:4, 6803, Upplands-Bro 
kommun, Stockholm län, 1967. I detaljplanen är planområdet utpekat som Bro Prästgård 6:29 
och har enligt gällande byggnadsplan bestämmelsen BHIII. Bestämmelsen tillåter bostads- 
och handelsändamål inom fastigheten. Byggnader på fastigheten får maximalt uppgå till tre 
våningar. 
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Gällande byggnadsplan med det aktuella planområdet markerat. 
 
När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör den del av den äldre byggnadsplanen som ingår i 
planområdet att gälla. 
 
 
Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
På den aktuella tomten finns i dag, förutom Viktor Jonsson-huset ett äldre trämagasin i sämre skick, ett 
växthus och en lekstuga. På fastigheten finns en asfalterad yta ut mot Tunavägen. I övrigt består 
vegetation av gammal tomtmark.  
 
Trädgårdens norra del består av det högre bergspartiet som reser åtta höjdmeter över marknivån.   
Längs med bergets fot löper en låg mur, muren är beklädd med öländsk kalksten. Ovan muren finns 
mindre terrasseringar av natursten. I söder mot Stationsvägen avgränsas trädgården av en 
hagtornshäck och mot grannfastigheten i öster avgränsas trädgården av storväxta lövträd.  
Trädgårdens karaktär har formats av högt gräs och sly vilket gör den något svårläst. Mitt i trädgården 
står en flerstammig blodbok och det finns ett flertal olika sorters rosor och perenner. Intill Viktor 
Jonsson-huset finns en äldre björk och ett äppelträd. Mot fastigheten i öster står ett par storväxta 
lövträd varav en ask eventuellt står inom fastigheten (Nyréns Arkitektkontor, 2020, s. 28).  
 
Inom fastigheten förekommer spridningssamband för arter knutna till ädellövmiljöer. Fastigheten 
bedöms inte ha särskilt höga naturvärden, däremot kan uppvuxna träd och trädgårdskaraktären bidra 
med värdefulla kvaliteter för de framtida bostäderna. 
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Bild på den obebyggda delen av planområdet. 
 
Förslag 
Fastighetens norra kuperade delar kommer bevaras med mur och terrasseringar och befintlig 
växtlighet. Äldre och storväxta träd kommer i möjligaste mån bevaras. 
Mellan byggnaderna skapas en gårdsmiljö med växtlighet och genomsläppliga material. 

  
Inspirationsbilder på hur en framtida gårdsmiljö kan utformas. 
 
Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Till viss grad kännetecknas planområdet av det korta geografiska avståndet till järnvägen i söder samt 
omkringliggande villor i grannskapet. Marken i området är kuperad och planområdet ingår i ett 
sammanhang med tvåplansvillor och enstaka flerbostadshus. 
Förslag 
Kommande bebyggelse med flerbostadshus innebär en att fastigheten förtätas. Det kan komma att 
påverka stads- och landskapsbilden med något högre byggnadshöjder men även ökad uppsikt mot 
gatan, för ett tryggare gaturum. Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt 
tydliggör gränsen mot den gamla trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och 
synliggör Viktor Jonsson huset. Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för 
att ytterligare synliggöra den gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från 
Stationsvägen. 
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Skiss på gårdsrummet 

 
Skiss på gaturummet 
 
Fornlämningar 
Enligt Fornsök, Riksantikvarieämbetet, finns det inga arkeologiska kulturmiljöer, fornlämningar eller 
riksintressen inom fastigheten. 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Enligt SGUs kartunderlag består marken inom planområdet av postglacial lera. På fastighetens norra 
del består marken av ett bergsparti som reser åtta höjdmeter över marknivån nivån invid 
huvudbyggnaden. Tomtmarken grönytor utgörs delvis av högt gräs och sly.  
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Förslag 
Någon geoteknisk utredning har inte gjorts i detta skede. Grundläggningsförhållandena bedöms utifrån 
kända förutsättningar inte utgöra något hinder för byggnation. En geoteknisk utredning kommer att 
behöva tas fram till kommande planskede. 
 

 
Utdrag ur SGU:s kartunderlag 
 

Bebyggelseområden 
Kulturmiljö 
I Upplands-Bros kommuns kulturmiljöutredning för Bro (WSP Samhällsbyggnad, 2019) pekas 
planområdet ut som ett särskilt värdefullt område med kulturvärden. Planområdet ingår i ett större så 
kallat karaktärsområde, vilket innebär att området bär en viktig karaktär där särskild hänsyn behöver 
tas till kravet om varsamhet. Norr om planområdet markeras både Bro prästgård och villor i dess 
omgivning ut som särskilt värdefulla bebyggelseområden samt agrara byggnader uppförda före år 
1930. Dessa bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning bör råda 
inom dessa. Miljöerna representerar olika delar av Bros historia såsom jordbrukets prägel på samhället 
men även hur dragningen av järnväg medförde stationssamhällets framväxt. Under 1900-talet 
etablerades en del handel och service runtomkring stationshuset. Exempel på detta är butiker, 
järnaffär, postkontor och konditori. Ett flertal av dessa finns bevarande men några är ombyggda. 
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Utdrag ur kulturmiljöutredning 
 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
I samband med planläggningen har det gjorts en kulturmiljöutredning för Viktor Jonsson-huset (Bro 
Prästgård 6:29) (Nyréns Arkitektkontor, 2020). Enligt kulturmiljöutredningen har Viktor Jonsson-
huset ett kulturhistoriskt värde eftersom dess bebyggelsemiljö berättar om Bros historia som 
stationssamhälle. Viktor Jonsson-husets kulturhistoriska värde grundar sig i dess nuvarande karaktär, 
som kommer ur ombyggnaden år 1937 då huvudbyggnaden tillsammans med det intilliggande 
posthuset gav stationssamhället en modern front gentemot anländande från stationen.  
 
Byggnaderna på fastigheten har anpassats till topografin och disponerats med hänsyn till platsens 
naturliga förutsättningar, vilket bidrar till fastighetens kulturhistoriska läsbarhet. Ingen del av 
bebyggelsen har bedömts ha hög känslighet utifrån dess kulturhistoriska värdering och 
förändringshistorik. Villan och trämagasinet har bedömts vara känsliga för förändring utifrån att de har 
förhållandevis välbevarade karaktärer från ombyggnadsåret 1937.  
  
Förslag 
All exploatering i befintliga miljöer innebär en förlust av kulturhistoriska värden. En avvägning bör 
alltid göras där kulturvärden vägs mot andra samhällsintressen så att en god helhetsverkan uppnås. 
Exploatering kan även ha positiv påverkan utifrån att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
kan ges långsiktigt skydd i detaljplan i form av rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser  
 
I planförslaget införs varsamhetsbestämmelse gällande Viktor Jonsson-husets exteriöra karaktärsdrag 
som ska bibehållas till sin utformning, vilket innefattar byggnadens volym, taktäckning, spröjsade 
fönster i trä samt butikens skyltfönster mot gatan. Skyddsbestämmelse om införs för det dörrparti som 
tillhör den tidigare butiken och vetter mot Stationsvägen, som ska bevaras. Bestämmelse om 
rivningsförbud införs.  
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Trämagasinet är i sämre skick än huvudbyggnaden och planen möjliggör en byggrätt som förutsätter 
att magasinet rivs. I kommande bebyggelse ska element från trämagasinet tas tillvara i gestaltningen. 
 
Ny bebyggelse 
Den nya bebyggelse som föreslås i detaljplanen består av två nya bostadshus, ett som orienterar sig 
utmed Stationsvägen och ett som placeras i det läge där trämagasinet ligger idag. Dessutom bevaras 
Viktor Jonssonhuset och får en framträdande roll i den nya bebyggelsegruppen. 
 

 
Situationsplan över den föreslagna nya bebyggelsen 
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Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
 
Placeringen av den nya bebyggelsen är orienterad så att den påverkar omgivande grannar så lite som 
möjligt. Den är också anpassad till den stora höjdskillnad som finns på tomten, där ambitionen är att 
försöka undvika sprängning. 
 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
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Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt tydliggör gränsen mot den gamla 
trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och synliggör Viktor Jonsson huset. 
Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för att ytterligare synliggöra den 
gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från Stationsvägen. De nya volymerna 
förhåller sig respektfull mot Viktor Jonsson-huset som får stå fritt och framträdande. 
Magasinsbyggnaden ersätts med en volym i suterräng, med tydliga referenser till den befintliga 
byggnaden. Byggnaden dras in så det fortfarande är fri sikt utåt för grannhuset bakom. Den nya 
volymen längs gatan dras in från gatan för att låta Viktor Jonsson-huset komma fram och vara stjärnan 
i trion. Indraget ger även plats för grönska längs gaturummet 
 
Gestaltning, material och byggteknik 
Tanken med den nya bebyggelsen är att det är tre byggnader med olika karaktär, som stärker platsens 
identitet och trivsel med avstamp i den historiska kulturmiljön. 
 
1. ”Viktor Jonsson huset” 
Känslan av den forna lanthandeln från 40-talet återskapas genom renovering av huset och möjlighet 
till bokaler med publik verksamhet i bottenvåning. I övrigt bostäder. 
 
2. ”Magasinet” (Gårdshuset) 
Faluröd ladugårdsbyggnad med sadeltak och fönsterkupor påminner om den gamla 
magasinsbyggnaden som står där idag. 
 
3. ”Järnvägshuset” (Gathuset) 
Bostadshus i naturliga kulörer som anspelar på gamla stationssamhällets trähusbebyggelse och 
trädgården. En samtida volym med balkonger och förgårdsmark mot gatan samt en indragen takvåning 
eller vindsvåning. 
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Situationsplan 
Parkering förläggs längs med Tunavägen (delvis på egen fastighet) samt i garage på den egna 
fastigheten. I detta förslag skapas en innergård med en nära kontakt med den gamla fruktträdgården. 
Äppelträdet samt trappan upp mot växthuset kan bevaras. Gården kring Viktor Jonsson-huset lyfter 
fastighetens identitet och blir tillgänglig för allmänheten. 
 

 
Situationsplan över den föreslagna bebyggelsen och de tilltänkta nya parkeringsplatserna 
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Volymer 
De föreslagna nya husen kommer att vara ligga souterrängläge. Från Stationsvägen kommer höjden 
vara tre våningar men från den sida där de kommer skära in i berget kommer höjden vara två våningar. 
Husen måste uppföras med sadeltak med en taklutning på 25 grader och utöver ordinarie våningar 
kommer det finnas möjlighet att inreda en vindsvåning. 
 

 
 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Viktor Jonsson-huset har en historia som butik för stationssamhället. År 1957 byggdes butiken om till 
en självbetjäningsaffär men fick stänga år 1973. Lagret hade varit orört sedan nedläggningen 1973. 
Byggnaden har efter nedläggningen haft andra verksamheter i den före detta butikslokalen, och 
ovanvåningens lägenhet har delats upp i flera lägenheter.  
 
Förslag 
I dagsläget finns det inga aktiva verksamheter inom planområdet. Den föreslagna nya bebyggelsen 
uppförs som flerbostadshus med mindre lägenheter. I bottenplan på Viktor Jonsson-huset planeras det 
för så kallade bokaler. Det innebär att det både är möjligt att använda som lokal för en verksamhet 
men också som bostad. Under planprocessen har det föreslagits att kommunen borde etablera sig i 
byggnaden. Några sådan planer finns inte i dagsläget men med bestämmelsen för centrumändamål (C) 
finns möjligheten. 
 
Tillgänglighet 
Nuläge 
I dagsläget är Viktor Jonssonhuset inte tillgängligt för allmänheten och de lägenheter som ryms i 
byggnaden nås endast via trappor. 
 
Förslag 
Alla byggnader nås från den stenlagda innergården och parkering sker delvis längs med Tunavägen 
och delvis i garage i anslutning till gatuhuset där även parkering för rörelsehindrade ska finnas. 
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Viktor Jonsson huset förses med utvändigt hisschakt för att möjliggöra bostäder. Cykelrum och 
barnvagnsrum föreslås i de nya byggnaderna. 
 
Trafik och kommunikationer 
Gatunät och parkering 
Nuläge  
Bro Prästgård 6:29 ligger i gamla Bro. Direkt söder om tomten ligger Stationsvägen och västerut 
ligger Tunavägen. Trafikflödena i området är låga.  
Parkeringssituationen är däremot relativt ansträngd då många använder de infartsparkeringar som 
ligger direkt norr om järnvägsspåren. 
 
Förslag 
Den beräknade tillkomna biltrafiken från fastigheten bedöms inte orsaka några kapacitetsproblem. 
 

 
 
Enligt den riktlinjer för parkering som står i Teknisk handbok (2019) ska en bebyggelse i ett läge som 
ligger närmare än 600 meter från stationen förses med 0,25 parkeringsplatser per liten lägenhet, 0,45 
för mellanstora och 0,75 för stora lägenheter. För den planerade bebyggelsen ger det ett behov av 18 
parkeringsplatser. Dessa ordnas delvis inne på kvartersmark och delvis längs Tunavägen. 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Gång- och cykelmöjligheterna är goda för Bro Prästgård 6:29. Cykeltransport till vardagsmålpunkter 
går minst lika fort som biltransport. Det finns ett befintligt cykelstråk mellan kommunens två största 
tätorter Bro och Kungsängen, cykelavståndet mellan Bro och Kungsängen är ca 8 km.  
Förslag 
Komunens kriterier för flerbostadshus innefattar bla. att en bra cykelparkering ska finnas. Kommunen 
definierar att en bra cykelparkering innebär att inomhusparkeringen ska vara lättillgänglig vilket 
innebär att cykeln inte ska behöva lyftas samt att dörren går att ställa upp. Utomhusparkering av cyklar 
ska vara i närhet av entréerna och vara väderskyddade, trygga, upplysta samt att det ska vara möjligt 
att låsa fast cykelramen. Vidare måste både inomhus- och utomhusparkeringarna ha plats för lådcyklar 
och cykelkärror. 
Det ska finnas eluttag för både cykel och bil, att cykelparkeringen är särskild från 
barnvagnsparkeringen samt att det finns ett uppvärmt cykelrum med cykelpump och möjligheter till 
mindre cykelreparationer.  
 
Kollektivtrafik 
Platsen ligger cirka 300 meter från Bro station som trafikeras av både bussar och pendeltåg. 
 
Störningar och risker 
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Buller och vibrationer 
Nuläge  
En bullerutredning har genomförts i samband med framtagandet av detaljplanen. Trafikbullret i 
området domineras av spårtrafiken från Mälarbanan, söder om planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer 
för det utbyggda området beräknas som högst bli 60 dBA vid fasad år 2021. Ljudnivåerna förväntas 
minska fram till 2040 då spårtrafiken på Mälarbanan förändras. Båda punkthusen i området beräknas 
ha tillgång till ytor med ekvivalenta ljudnivåer som är lägre än 50 dBA både 2021 och 2040.  
 
 

  
Beräkning av bullervärden, utdrag ur bullerutredning, ACAD 
Förslag 
Med hänsyn till ovan nämnda värden och de riktvärden som presenteras i förordning 2015:216 (med 
ändringar enligt 2017:359) kan lägenhetsutformning ske godtyckligt då inga fasader utsätts för 
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ljudnivåer som överstiger 60 dBA. Uteplatser kan placeras så att de är inom de zoner som har lägre än 
70 dBA maximal ljudnivå för år 2021.  
 
Radon 
Någon radonmätning är inte gjord till detta skede.  
 
Översvämning 
Nuläge  
Vid ett kraftigt skyfall kommer ytvattnet från planområdet att rinna söderut, mot banvallen och 
därifrån vidare mot Brobäcken och Mälaren. En skyfallsmodellering visar en teoretisk lågpunkt intill 
Stationsvägen med översvämningsrisk vid 100 mm regn, denna punkt ligger dock i anslutning till ett 
befintligt dike som löper parallellt med vägen. 
 

 
Lågpunktskartering och ansamling av stående vatten på och runtom planområdet vid applicering av 100 mm nederbörd 
(WRS). 
 
Förslag 
Höjdsättningen av marken och den nya bebyggelsen inom planområdet ska utföras på så sätt att 
dagvatten vid skyfall kan avledas utan att riskera skador på byggnader och infrastruktur. 
 
Farligt gods  
Nuläge  
Planområdet är beläget ca 32 m från Mälarbanan. Figuren nedan visar planområdet i förhållande till 
länsstyrelsens rekommenderade riskhanteringsavstånd från järnväg. Inom den så kallade Zon B (30 – 
50 meter från spår, gul färg i figuren) behöver riskreducerande åtgärder vidtas när nya bostäder och 
verksamheter ska möjliggöras. 
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Planområdet (blåmarkerat) med Länsstyrelsens skyddsavstånd. 
 
Med tanke på områdets närhet till järnvägen har en riskutredning tagits fram. (Briab Brand & 
Riskingenjörerna AB, 2020-03-31) Förslag till åtgärder redovisas nedan. 
 
Förslag 
Då Viktor Jonsson-huset och det ena av de två föreslagna bostadshusen ligger inom 
riskhanteringsavståndet på 50 m från Mälarbanan och saknar framförliggande bebyggelse som skydd 
föreslås följande åtgärder:   

• Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse ska minst en utrymningsväg mynna bort 
från riskkällan.  

• Loftgångar eller trapphus som vetter mot järnvägen, och som utgör enda utrymningsvägen, 
ska utföras inbyggd så att skydd mot utrymmande säkerställs under den tid det tar att utrymma 
(minst 30 minuter). Trapphus från loftgång ska utföras så att det även medger utrymning bort 
från järnvägen.  

• Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, dvs. på byggnadernas tak eller bort från järnvägen.  
• För lägenheter som är försedda med självdragsventilation ska ventilationsöppningar som 

vetter mot Mälarbanan vara möjliga att stänga.  
 
Åtgärderna regleras med planbestämmelser för de aktuella byggnaderna.  
 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (WRS AB, 2020-05-22). I kommunens 
checklista för dagvattenutredningar framgår att minst de första 20 mm av ett regn ska gå igenom 
öppna dagvattenanläggningar. Flödesberäkningarna ska utgå från ett 20-års regn med klimatfaktor 
1,25. Belastningen på nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka. Utredningen har utgått från 
dessa krav. 
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Genomsläppligheten inom planområdet kan rimligen antas vara generellt låg på grund av förekomsten 
av lera och att jordtäcket i sluttningen är tunt på urberg. Dagvattenhanteringen inom planområdet sker 
i dagsläget genom ytlig avrinning från de högre belägna delarna i planområdet över den asfalterade 
ytan mellan Viktor Jonssonhuset och ladan samt ned i ett dike som löper parallellt med Stationsvägen. 
Vattnet från diket och Tunavägen avrinner till kommunala dagvattenledningar.  
 

 
Topografiska förhållanden och aktuell avrinning av dagvatten inom och runt planområdet (WRS).  
 
För att uppfylla fördröjningskravet på 20 mm regn behöver totalt 35 m3 dagvatten kunna magasineras 
inom fastigheten. Dagvattnet kan förslagsvis fördröjas med en kombination av växtbäddar, 
genomsläpplig beläggning, infiltrationsstråk samt diken (till exempel makadamdiken). Växtbäddarna 
och infiltrationsstråket placeras så att takvattnet kan avledas med stuprör via utkastare. När 
anläggningarna är fyllda behöver dessa kunna brädda både till dräneringsledningar via ett 
bräddningssystem samt att vatten ska kunna avledas ytledes vid skyfall utan att skada byggnader. Ett 
förslag till positionering av dagvattenanläggningar inom kvartersmark redovisas i figuren nedan. 
 

 
Förslag till positionering av diken, infiltrationsstråk samt växtbäddar. Under de genomsläppliga beläggningarna läggs ett 
lager med makadam (WRS). 
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Reningsbehovet av föroreningar i dagvattnet varierar mellan olika ämnen. Samtliga 
dagvattenanläggningar har en reningsgrad på 40 % eller mer för de aktuella ämnena. Utifrån det görs 
bedömningen att föroreningsbelastningen från fastigheten kommer att vara oförändrad eller minska 
beroende på ämne. Recipientens status bedöms därmed inte påverkas negativt av den planerade 
exploateringen. 
 
Med föreslagna dagvattenåtgärder för rening och fördröjning kommer belastningen från planområdet 
på nedströms liggande ytvattenrecipienter inte öka efter genomfört planförslag. 
 
Vatten och avlopp 
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 
detta avses i planförslaget. 
Värme 
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 
El, tele, bredband 
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 
resten av tätorten. 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 
för insamling av matavfall. 
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigt att i samhällsplaneringen skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för alla att göra hållbara val. Ur det perspektivet är det positivt att förtäta i ett läge med så pass 
goda kollektivtrafikförbindelser som detta. I övrigt förväntas inte förslaget inte innebära några stora 
miljömässiga konsekvenser. 
Ekonomiska konsekvenser 
Ur ekonomisk synvinkel är det positivt att förtäta i en tätort där infrastruktur redan finns. På så sätt 
utnyttjas denna mer effektivt och man kan skapa ett bättre ekonomiskt underlag för att ta hand om 
befintlig infrastruktur. En av grunderna till projektet är också att den kommande exploateringen ska ge 
ekonomisk möjlighet att rusta upp Viktor Jonssonhuset. 
Sociala konsekvenser 
Utgångspunkten för projektet är att bygga mindre lägenheter. Gamla Bro består av en blandning av 
flerbostadshus och markbostäder och de tilltänkta lägenheterna kan på så sätt komplettera det totala 
bostadsbeståndet med ett tillskott av en lägenhetstyp som i dagsläget är ovanlig i denna del av Bro. I 
ett område med många villor kan detta ge möjlighet för äldre personer som vill flytta ifrån villan men 
ändå bo kvar i området. Det kan också vara en lämplig första bostad för ungdomar. 
Barnkonsekvenser 
Planen ger möjlighet att bevara Viktor Jonssonhuset vilket är viktigt för att skapa en möjlighet att se 
spår av Bros historia. Särskilt kan detta vara viktigt för barn och ungdomar som inte har egna minnen 
av denna tid. I övrigt bedöms inte planen medför några särskilda konsekvenser för barn och unga.  
 
 
 
  



16 ALL.2022.40, Samråd om förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset, Bro Prästgård 6:29, nr 1907, BRO PRÄSTGÅRD 6:29 - BMN 22/0001-7 ALL.2022.40, Samråd om förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset, Bro Prästgård 6:29, nr 1907, BRO PRÄSTGÅRD 6:29 : 2. Planbeskrivning_518773

 
Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

 
Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planen möjliggör för byggande av parkeringsplatser på mark som idag tillhör kommunen. Kommunen 
kommer fortsatt att äga parkeringsplatserna, som planeras som kvartersmark, men boende kommer att 
ha möjlighet att hyra dessa. I övrigt planeras den kommande byggnationen att ske helt och hållet på 
exploatörens egen fastighet. 
 
Avtal 
Kommunen har tecknat ett planavtal med Signum fastigheter som reglerar hur planarbetet ska 
bekostas.  
Den lösning av parkeringsfrågan som förutsätter att boende parkerar på kommunal mark måste 
regleras i ett kommande avtal.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Ägarförhållanden 
De fastigheter som är aktuella att planläggas är Bro Prästgård 6:29, som ägs av Vivante AB och del av 
Bro Prästgård 4:1 som ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
Fastighetsbildning  
Om fastighetsbildningsåtgärder behöver vidtas ska dessa betalas av exploatören. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Inga kända servitut, ledningsrätter eller fastighetsrättsliga avtal som berör detaljplanen är kända. 
 
Ekonomiska frågor 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför små ökade driftskostnader för kommunen. De parkeringsplatser som 
planeras på kommunalmark måste underhållas. Då de planeras som kvartersmark som ska vara i 
kommunal ägo finns det en möjlighet att ta betalt för användandet av dem. 
 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 
Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Upplands-Bro kommun och av konsulter. Ett flertal 
medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och 
miljöavdelning har också bidragit till arbetet.  
 
 
 
Upprättad 2021-09-10  
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlson   Joakim Olsson Syvälouma 
Planchef    Projektledare exploatering 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Estelle Friberg Håkansson 

   

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

Estelle.FribergHakansson@upplands-bro.se 

2022-02-08    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

ALL.2022.60, Tillsynsplan 2022 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden antar förslag till tillsynsplan för 2022 gällande tillsyn 

inom miljö- och hälsoskydd.  

Sammanfattning 

I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och 

har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken med flera. 

Miljö- och livsmedelsenheten redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 

2022 hur tillsyn ska bedrivas.  

Tillsynsplanen syftar till att redovisa hur Bygg- och miljönämnden, som lokal 

prövnings- och tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig 

kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2022 

 Tillsynsplan 2022 för Bygg- och miljönämndens tillsyn inom miljö- 

och hälsoskydd  

Ärendet 

I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och 

har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken med flera. 

Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.  

Tillsynsplanen syftar till att redovisa hur bygg- och miljönämnden, som lokal 

tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser att 

utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet.  

Bygg- och miljönämndens miljö- och livsmedelsenhet har 13,0 

årsarbetskrafter. För tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet har 

avdelningen 9,0 årsarbetskrafter. 

Miljö- och livsmedelsavdelning redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 

2022 hur tillsyn ska bedrivas. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-02-08    

 
 

Följande tas upp i tillsynsplanen: 

 Beskrivning av tillsyn och myndighetsutövning 

 Miljömål, lagstiftning och styrdokument 

 Arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd  

 Redovisning av tillsynsobjekt 

 Statistik över hanterade ärenden 

 Prioriterade uppgifter 2022 

o Styrd tillsyn (A, B, IED, C, AH) 

o Händelsestyrd tillsyn 

o Behovsprioriterad tillsyn (U, UH) 

o Skattefinansierad tillsyn 

 Samverkan och kompetensutveckling 2021 

 Uppföljning   

Barnperspektiv 

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra 

levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. En 
miljömålstyrd tillsyn syftar till att uppnå detta. 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonas Uebel 

 

Avdelningschef  

Thomas Lenell 

 Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Tillsynsplan 2022  

Beslut sänds till 

 Beslut sänds till Länsstyrelsen Stockholm  
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Tillsynsplan 2022 
För Bygg- och miljönämndens tillsyn inom miljö- och hälsoskydd  
Beslutad av Bygg- och miljönämnden den 2022-03-10, § x  
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Bakgrund  
 
1.1 Allmänt om tillsyn och myndighetsutövning  
 
Tillsyn  

Bygg- och miljönämnden är den myndighet som utövar lokal tillsyn enligt 

Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden beslutar i tillsynsplanen verksamheten 

inom miljö- och livsmedelsenheten. Nämndens verksamhet styrs av olika lagar 

som påverkar arbetet inom miljö- och hälsoskydd.  
 

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska myndigheten för varje 

verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en behovsutredning. 

Tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska 

utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.  
 

Tillsyn är en fortlöpande process där de olika faserna behovsutredning, översyn 

av resurser, planering, genomförande och utvärdering följer och återkopplar till 

varandra. Tillsynsplanen ska eftersträva att utifrån tillgängliga resurser 

uppfylla de mål och lagkrav som ställs på verksamheten. Nationella 

miljökvalitetsmål, regionala miljömål, miljökvalitetsnormer, 

förvaltningsrättsliga regler, angivna tillsynsintervaller och lokala politiska 

dokument är exempel på sådant som påverkar tillsynsplanen. Behovet av 

tillsyn inom olika områden påverkar naturligtvis också de prioriteringar som 

görs i tillsynsplanen. Under verksamhetsåret kan det uppstå situationer som 

medför att det är nödvändigt att göra undantag från de prioriteringar som görs i 

tillsynsplanen.  
 

Verksamheten kan delas in i Styrd tillsyn, Händelsestyrd tillsyn, 

Behovsprioriterad tillsyn och Skattefinansierad tillsyn. En stor del av arbetet 

sker inom den så kallade basverksamheten som omfattar styrd tillsyn och 

händelsestyrd tillsyn.  
 

1.2 Syfte med tillsynsplan  
Syftet med tillsynsplanen är att redovisa hur bygg- och miljönämnden, som 

lokal prövnings- och tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och 

tillgänglig kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot 

tillsynsbehovet.  
 

1.3 Bemanning  
I nuläget arbetar 13 årsarbetskrafter (åa) på miljö- och livsmedelsenheten 

inklusive chef och administrativa handläggare. 9 inspektörer arbetar med bygg- 

och miljönämndens tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor.    

 

Under 2020 utfördes en behovsutredning som beslutades på bygg- och 

miljönämnden den 24 september. Behovsutredningen baseras på 9 

miljöinspektörer och en administrativ handläggare. I behovsutredningen 

framgick att miljö- och livsmedelsenheten har ett  



17 ALL.2022.60, Tillsynsplan 2022 - BMN 22/0001-10 ALL.2022.60, Tillsynsplan 2022 : Tillsynsplan 2022 NY 14 feb

Tillsynsplan 2022  

 

4 
 

  

behov av 13,8 tjänster för tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor 2022.   
 

Under åren har tillsynsområden tillkommit. Som exempel kan nämnas att under 

2014 fördes prövning och tillsyn av strandskyddade områden över från 

bygglovenheten till miljöenheten och under 2015 beslutades att kommunernas 

bygg- och miljönämnder ansvara för tillsyn av sprängämnesprekursorer. 

Tidigare har miljöenheten även fått i uppdrag att inventera enskilda avlopp. 

Kommunen har många pågående detaljplaner och detta kommer medföra en 

ökad insats från miljö- och livsmedelsenheten.   

 
 

1.4 Mål  
Bygg- och miljönämndens mål.  

Visionen för Upplands-Bro är Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger 

plats.  
 

Visionen konkretiseras genom sex övergripande mål, se figur nedan.  

  

  

De övergripande målen har analyserats och bearbetats hur de påverkar bygg- 

och miljönämnden. Följande mål har via en workshop med representanter från 

bygg- och miljönämnden och miljö- och livsmedelsenheten beslutats.  

 

Mål 1 Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå.  

 

Mål 2 Vi ska vid nyetablering/byggnation öka invånarnas upplevelse av en 

attraktiv boendemiljö och livsmiljö.  

 

Mål 3 Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 

samhällsbyggnadsprocesses.  
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Nationella miljömål  

På nationell nivå har riksdagen beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. 

Miljökvalitetsmålen ska huvudsakligen vara uppnådda år 2020.  

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:  

1. begränsad klimatpåverkan  

2. frisk luft  

3. bara naturlig försurning  

4. giftfri miljö  

5. skyddande ozonskikt  

6. säker strålmiljö  

7. ingen övergödning  

8. levande sjöar och vattendrag  

9. grundvatten av god kvalitet  

10. hav i balans samt levande kust och skärgård  

11. myllrande våtmarker  

12.levande skogar  

13. ett rikt odlingslandskap  

14. storslagen fjällmiljö  

15. god bebyggd miljö  

16. ett rikt växt- och djurliv  

Sex av de 16 nationella miljömålen har valts ut för prioriterade insatser i länet.  

• Begränsad klimatpåverkan  

• Ett rikt växt- och djurliv  

• Frisk luft  

• Giftfri miljö  

• God bebyggd miljö  

• Ingen övergödning  

 

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för 

den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en 

långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela 

samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som 

näringslivets och andra aktörers. 

  
Folkhälsomål  

För en del miljömål, till exempel Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god 

kvalitet och God bebyggd miljö, är kopplingen till folkhälsa tydlig – dessa mål 

handlar om faktorer som är avgörande för människans överlevnad. Likaså är 

kopplingen mellan folkhälsans målområde 5 om miljöer och produkter och 

miljökvalitetsmålen relativt självklar eftersom målen är desamma – en god 

miljö utan negativ inverkan på människors hälsa.  

11 folkhälsomål har fastlagts av riksdagen. Målen omrubricerades 2008 enligt 

följande.  

1. Delaktighet och inflytande i samhället  

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar  

3. Barns och ungas uppväxtvillkor  

4. Hälsa i arbetslivet  

5. Miljöer och produkter  

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

7. Skydd mot smittspridning  

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa  
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9. Fysisk aktivitet  

10. Matvanor och livsmedel  

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel  

 

Det mål som berör miljö- och livsmedelsenhetens tillsyn är framförallt:  

• Miljöer och produkter  

• Skydd mot smittspridning  

• Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel  

 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn  
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet bedriver Bygg- och miljönämnden tillsyn 

med stöd av miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen samt en rad EG-

förordningar (som berör områden som t.ex. fluorerade växthusgaser, 

kemikalier och transport av avfall).  
 

Miljö- och livsmedelsenhetens verksamhet består av tillsyn inom miljöskydd 

och hälsoskydd. Tillsynen inom miljöskydd syftar till att trygga och förbättra 

den yttre miljön. Detta innebär tillsyn och minskning av utsläpp till mark, luft 

och vatten, främjande av återanvändning och återvinning, hantering av 

kemikalier och avfall m.m. Tillsynen inom hälsoskydd syftar till att motverka 

att människor får besvär eller blir sjuka av den inomhusmiljö de vistas i. Det 

innebär till exempel att se till att skolor och bostäder är bra och fria från buller, 

radon och fukt m.m. som påverkar hälsan negativt.  
 

2.1 Styrd tillsyn  
Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunen har mindre 

möjlighet att påverka. Hit hör tillsynsarbete på verksamheter med störst behov 

och krav, det vill säga tillståndspliktiga verksamheter, så kallade A-, B- och 

Industriutsläppsverksamheter (IED) samt anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter (C) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (AH). 

Tillsyn sker genom:  
 

• Utföra inspektioner på verksamheter.  

• Handlägga inkomna rapporter och analysprogram (bl.a. miljö- och 

årsrapporter).  

• Handlägga kontrollrapporter och andra ärenden gällande köldmedier.  

• Genomgång av verksamheters egenkontroll  

 

Utgångspunkten för tillsynen av industriutsläppsverksamheter finns beskriven i 

1 kap. 10a § i Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13). 

Där framkommer att tillsynsmyndigheten ska besöka verksamheter som 

innebär betydande risker för miljön minst en gång per år och övriga 

verksamheter minst vart tredje år. Bedömning av tillsynsfrekvensen grundas på 

den redan etablerade indelningen enligt A-, B- respektive C-verksamheter. Det 

innebär att för A-verksamheter gäller tillsynsbesök minst en gång per år och för 

B-verksamheter minst vart tredje år.  
 

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter måste anmäla sin verksamhet i 

enlighet med 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 



17 ALL.2022.60, Tillsynsplan 2022 - BMN 22/0001-10 ALL.2022.60, Tillsynsplan 2022 : Tillsynsplan 2022 NY 14 feb

Tillsynsplan 2022  

 

7 
 

  

hälsoskydd (FMH). Anmälan sker till den lokala tillsynsmyndigheten vilket är 

Bygg- och miljönämnden innan de startar. Verksamheterna måste ha ett 

skriftligt egenkontrollprogram som de kan uppvisa för myndigheten.  
 

I Upplands-Bro kommun finns 2 A-verksamheter, 4 B-verksamheter, 42 C-

verksamheter samt 53 anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Bygg- 

och miljönämnden är, enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsmyndighet för 

alla C-verksamheter. Nämnden har i Länsstyrelsens beslut 1990-07-04 

medgetts ta över tillsynen på A- och B-verksamheter med undantag av 

Högbytorps avfallsanläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

Tillsynsobjekten betalar vanligtvis fast årlig tillsynsavgift och ska ha 

regelbunden återkommande tillsyn.  
 

För att planera tillsynen på de fasta tillsynsobjekten tas en tidsplan fram. 

Tillsynen på de fasta tillsynsobjekten ska under 2022 genomföras enligt 

Tillsynsplan 2022. I Tillsynsplan 2022 listas alla fasta tillsynsobjekt med en 

beskrivning av när och vilken form av tillsynsaktivitet nämnden avser att 

bedriva att genomföra. Tillsynsbehovet ska täckas in i form av årliga 

tillsynsaktiviteter.  
 

Inspektioner på verksamheter kan ske antingen som planerade tillsynsbesök i 

enlighet med Tillsynsplan 2022 eller i samband med att klagomål eller anmälan 

om förändring av verksamheten inkommer till myndigheten. Tillsynsbesök till 

följd av klagomål eller anmälda verksamhetsförändringar utgör en stor del av 

tillsynsverksamheten. Tillsynsbesök kan också göras som inom till exempel en 

tillsynskampanj.  

 
 

2.2 Händelsestyrd tillsyn  
Händelsestyrd tillsyn omfattar inkommande ärenden som till exempel 

anmälningar, ansökningar, klagomål, remisser som inte heller kan påverkas. 

Det är ett löpande arbete som tillsynsmyndigheten ständigt utför i enlighet med 

lagar och bestämmelser utan att det tar resurser från den styrda tillsynen. Även 

diarieföring, fakturering, registerhållning och liknande hör hit.  

Exempel:  
• Handlägga anmälningar gällande ny och förändrad verksamhet enligt 21, 38 

§§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).  

• Handlägga klagomål (angående bl.a. inomhusmiljö, nedskräpning, buller och 

störningar från industri).  

• Handlägga anmälningar och andra ärenden gällande värmepumpar.  

• Handlägga anmälningar och andra ärenden gällande oljecisterner.  

• Handlägga ärenden och medverka i det löpande arbetet gällande förorenad 

mark.  

• Handlägga tillstånds- och anmälningsärenden rörande spridning av kemiska 

bekämpningsmedel.  

• Handlägga tillståndsansökningar och anmälningar gällande enskilda avlopp.  

• Handlägga renhållningsärenden, bl.a. avfallsdispenser.  

• Handlägga ansökningar om dispens och tillstånd inom naturreservat samt 

tillsynsärenden.  

• Handlägga ansökningar om strandskyddsdispens och ärenden inom 

strandskyddstillsyn.  
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• Handlägga ansökningar om tillstånd till att hålla djur inom detaljplanelagt 

område.  

• Handlägga ansökningar om strandskyddsdispens.  

• Tillsyn inom området animaliska biprodukter.  

• Anmäla misstänkta brott mot miljöbalken.  

• Skriva beslut om tillsynsavgifter.  

• Besluta om miljösanktionsavgifter.  

• Vid behov medverka vid miljöolyckor.  

• Delta med sakkunskap i detaljplaneprojekt  

 
Tabell 2. Vanligaste ärendena inom miljö- och hälsoskyddstillsynen.  

Typ av ärende/händelse  Utfall 2019  Utfall 2020  Utfall 2021 

Totalt antal ärenden  729  934  755 

Miljö- och årsrapporter  53  60  60 

Klagomål inomhus  6  18  16 

Klagomål utomhus  44  55  38 

Ansökan om tillstånd till/anmäla ändring av 
enskild avloppsanläggning  15  6  

11 

Ansökan om tillstånd till 
bergvärmeanläggning  19  25  

20 

Köldmedierapporter  76  76  68 

Remisser   33  49  82 

Inspektioner  155  150 117 

Ansökan om avfallsdispenser   1  2  1 

Strandskyddsdispenser   11  18  20 

Krossning/Masshantering   2  3  7 

Akuta utsläpp   18  6  4 

Påträffade föroreningar   2  3  0 

Förorenad mark -- 8 8 

 

2.3 Behovsprioriterad tillsyn  
Behovsprioriterad tillsyn omfattar tillsyn på verksamheter som inte är 

anmälningspliktiga; miljöfarliga U-verksamheter och övriga 

hälsoskyddsverksamheter (UH). Det kan innebära att en kraftsamling görs 

inom ett speciellt arbetsområde och pågår under en begränsad tid. Exempel på 

sådan verksamhet är tillsynskampanjer. Sådant arbete kan initieras lokalt, 

regionalt eller från centrala myndigheter.  
 

Vid bedömningen används en planeringsmatris. Genom att bedöma de olika 

branschernas tillsynsbehov, från högt till sporadiskt, får kommunen en 

uppfattning om hur ofta de olika branscherna behöver besökas 

(tillsynsfrekvens). Branschens risk för hälsa och miljö samt de lokala 

förutsättningarna används som utgångspunkt för att göra bedömningen.  

Inspektioner på verksamheter kan ske antingen som planerade tillsynsbesök i 

enlighet med Tillsynsplanen 2022 eller i samband med att klagomål eller 

anmälan om förändring av verksamheten inkommer till myndigheten. 

Tillsynsbesök till följd av klagomål eller anmälda verksamhetsförändringar 

utgör en stor del av tillsynsverksamheten. Tillsynsbesök kan också göras som 

en del av den riktade verksamheten (t.ex. en tillsynskampanj).  
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2.4 Skattefinansierad tillsyn  
Skattefinansierade tillsyn innefattar myndigheters skyldighet att lämna 

upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som 

rör myndighetens verksamhetsområde, i enlighet med förvaltningslagen. 

Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans 

art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från 

enskilda ska besvaras så snart som möjligt. Varje ärende där någon enskild är 

part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att 

säkerheten eftersätts.  
 

Utöver de verksamheter som Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för 

ingår Bygg- och miljönämnden också i samarbetsorganen för tillsynen av 

Högbytorps avfallsanläggning, Veckholms skjut- och övningsfält i Enköpings 

kommun och Arlanda flygplats i Sigtuna kommun samt är remissinstans för 

Livgardets verksamhet.  
• Handlägga remisser (angående bl.a. detaljplaner, planprogram, 

tillståndsprövningar av A- och B-anläggningar, vattenverksamhet, bygglov 

samt remisser från polisen).  

• Medverka vid mätning av radioaktiv bakgrundsstrålning (radiakmätning).  

• Delta med sakkunskap i projektgrupper inom kommunen.    

Till exempel; översyn av avfallsplan, ny VA-plan  
• Delta vid framtagande av miljöalmanackan.  

• Årlig rapportering till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds emissionsdatabas.  

• Årlig rapportering till länsstyrelsen inom Regionalt program förorenade 

områden  

• Årlig rapportering om enskilda avlopp till Havs- och vattenmyndigheten och 

till länsstyrelsen  

• Årlig registrering av analysresultat från badvattenprovtagning på Havs- och 

vattenmyndighetens hemsida.  

• Årlig rapportering till Käppala angående tillsynsbesök på ABCU-

anläggningar anslutna till spillvattennätet.  

• Delta i Käppalaförbundets kommunnätverk, ÅFRE (Åtgärder Före 

Reningsverk).  

• Delta i samverkansgrupp med Norrorts kommunerna, M/S Nord och 

hälsoskyddsnätverk.  

• Delta i projekt initierade av samverkansgrupper samt regionala och centrala 

myndigheter. Deltagande ska främst ske i projekt som är tillämpbara inom 

prioriterade tillsynsområden.  

• Registrera och uppdatera uppgifter i ärendehanteringssystemet Castor.  

• Rådgivning och information till allmänheten t.ex. per telefon och vid besök.  

• Kontinuerlig uppdatering av information på hemsidan och ta fram 

informationsblad.  

• Kompetensutveckling  

• Framtagande av rutiner angående miljö- och hälsoskyddstillsynen.  

• Genomföra kvalitetsuppföljning genom att skicka en enkel enkät till 

privatpersoner som fått någon typ av beslut.  

• Delta i Stockholm Business Alliance NKI-rapportering för företag och 

genomföra förbättringar för att underlätta detta.  
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2.5 Prioriterade uppgifter 2022 

 
Styrd tillsyn  
Aktiviteter  Beskrivning  

A- och IED-anläggningar   Tillsyn av 2 st A- och IED-anläggningar, Fresenius 
Kabi och E.ONs kraftvärmeanläggning  

B-anläggningar   Tillsyn av 4 B-anläggningar. Täkt- och 
masshantering, Bro Galopp samt ST1 biogas.  

Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C)   Tillsyn av 42 C-verksamheter. T ex Avloppsrening, 
Avfallsanläggningar, Industrier, masshantering.  

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (AH)   
Tillsyn av 53 anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter. T ex skolor, förskolor och 
bassänger. 

 
Behovsprioriterad tillsyn  
Aktiviteter  Beskrivning  
Hälsoskyddsverksamheter med Högt-lågt tillsynsbehov   I enlighet med tillsynsplan 2022 
Miljöfarliga verksamheter med Högt-lågt tillsynsbehov   I enlighet med tillsynsplan 2022  

Båtklubbar projekt (uppföljning)   I enlighet med tillsynsplan 2022  
Köldmediarapporter med Högt tillsynsbehov   I enlighet med tillsynsplan 2022  

Lantbruk med Normalt tillsynsbehov   I enlighet med tillsynsplan 2022  
Djurhållare med Normalt tillsynsbehov   I enlighet med tillsynsplan 2022  

 
Skattefinansierad tillsyn  
Aktiviteter  Beskrivning  

Uppdatera Hälsoskyddsföreskrifterna   
Förslag på nya Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
återremitterades hösten 2018 till bygg- och 
miljönämnden för översyn av vissa paragrafer.  

Rättviksmodellen eller egen tillväxt & tillsynsmodell 

Rättviksmodellen har utretts av kommunstyrelsen och 
togs upp på KS sammanträdet den 3 februari 2021. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
ta fram ett förslag till egen ”tillväxt & tillsynsmodell” 
för Upplands-Bro. 

Besluta om tillsynsplan för miljö- och 
livsmedelsenheten   

Varje år ska Bygg-och miljönämnden besluta om 
tillsyns-och kontrollplan för miljö-och 
livsmedelsverksamheten. Den ska ange årets 
prioriteringar.  

Uppdatera behovsutredning för Miljö- och 
livsmedelsenheten   Behovsutredning ska årligen uppdateras  
Inventering/informationsutskick till verksamheter som 
innebär risk för blodsmitta och annan smitta 

Inventera och informera verksamheter för att få 
översiktlig status av verksamheterna  

Radiakmätning   Mätning av bakgrundsstrålning sker var 7:e månad 
vid tre mätpunkter i kommunen.  

Inventering/ informationsutskick till små djurhållare  Inventera och informera små djurhållare för att få 
en översiktlig status av verksamheterna  

Uppföljning och arbete med legionellaprojektet  
Under 2020 genomfördes ett legionellaprojekt där 
verksamheter kontrollerades, detta följs upp och 
arbetas vidare med.  

Uppföljning av tillsynsprojektet fritidsbåtar  
Under 2020 genomfördes ett projekt där båthamnar 
och fritidsbåtar kontrollerads, detta följs upp och 
arbetas vidare med.  

Dokumenteringshanteringsplan  En ny dokumenteringshanteringsplan påbörjades 
under 2020, denna ska uppdateras 2022 

E-tjänster och blanketter  Genomgång av blanketter och eventuell uppdatering 
av E-tjänster  

E arkiv  Arbete påbörjas 2022 

Uppdatera Castor 
Mallar och e-post mallar ska uppdateras, befintlig 
manual ska uppdateras och inkludera hela enheten.  

E-plattform för expediering Arbete påbörjat 

Översyn av rutiner, ansvarsområden och mallar  
Skapa en tydlig och rättssäker handläggning av 
ärenden som enkelt och kommunikativt förstås av 
medborgare och verksamhetsutövare.   

Arkivtillsyn och gallring  
Gallring påbörjas och kommer att ske retroaktivt 
löpande genom hela 2022. Själva arkivtillsynen 
behövs genomföras vid ett tillfälle.  
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2.6 Samverkan  
• Delta i projekt och nätverk inom Miljösamverkan Stockholms Läns 

(MSL)  

• Nationella tillsynsprojekt  

• Delta i länsträffar.  

• Delta i träffar med närliggande kommuner (M/S Nord, 

Hälsoskyddsnätverk)  

• Möten med andra enheter/avdelningar inom kommunen.  

 

2.7 Kompetensutveckling  
Miljö-och livsmedelsenheten har haft stor personalomsättning under 

2021 och tappat kunskap och erfarenhet. Verksamheten behöver både 

öka kunskapen inom tillsynsarbetet, men också säkra upp egna rutiner 

och processer på enheten/SBK. När det gäller tillsynsarbetet kommer en 

konsult hjälpa oss med problematiska områden som förorenad mark, 

bergtäkter, kross- och massahantering. Enheten kommer också behöva 

skicka personal på ett flertal grundkurser och en del specialkurser. 

Rekrytering av en ny miljöhandläggare kommer ske under 2022. 

 

Verksamheten arbetar aktivt med att återkommande ta upp frågor på 

enhetsmöten om NKI. Det kommer dock ta tid för nyanställd personal 

att ha övergripande förståelse, bemötandekoder och servicenivåer. 

 

2.8 Sårbarhet 
Enheten arbetar med att säkra upp verksamheten och tillsynsarbetet så 

fler kan gå in för varandra om någon blir frånvarande. Detta är dock ett 

arbete som kommer fortgå under hela 2022 och 2023. Miljöbalken har 

många områden och det tar tid att lära sig allt. 

 

Enheten behöver säkra upp administrationen samt enhetschefen. 

Enheten är i behov av en lösning som säkrar upp administrationen och 

någon form av driftsamordnare när enhetschefen är frånvarande. Några 

diskussioner med bygglovsenheten har inte förts.  

 

 

 

Uppföljning av tillsynsplanen  
Uppföljning av tillsynsplanen sker genom avrapportering till nämnden efter 

varje år och då främst av Uppgifter som beskriver vad tillsynsmyndigheten 

gjort och eventuella avvikelser från tillsynsplanen under det gånga året.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johan Salomonsson 

Miljöinspektör 

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

Johan.Salomonsson@upplands-bro.se 

2022-02-11     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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NAT.2021.420, Ansökan om 
strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för 
brygga på fastigheten LÖVSTA 1:88 i enlighet med 

ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 15 §, 18c § Miljöbalken 
och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får den del av fastigheten, som 

sträcker sig från strandlinjen till en linje ovanför förrådsbyggnaden, tas i 
anspråk, enligt bifogad karta. 

3. Enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förenas beslutet med följande 
villkor: Bryggan får inte privatiseras genom stadigvarande uppställning av 
till exempel solstolar. 

4. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
sjöpaviljong på fastigheten LÖVSTA 1:88.  

_______________________________________________________________ 

Bygg- och miljönämnden informerar 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut, eller delar av det, kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län 

men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 

Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 

senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (9)  
2022-02-11 BMN 22/0001 

 
 

Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått sitt beslut 

från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar 

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 

miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att påbörja åtgärden 

gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 

strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 kap. 

12–14 §§ miljöbalken).  

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 

kap. 18 h § miljöbalken). 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 30 april 2021 och avser strandskyddsdispens för en brygga 

och en sjöpaviljong i efterhand på fastigheten Lövsta 1:88. Fastigheten är en 

strandfastighet och ligger vid norra delen av Lejondalssjön i Upplands-Bro 

kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, men inom 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av utvidgat strandskydd på 

300 meter på land och generellt strandskydd på 100 meter i vattnet.  

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att bryggan kan ses som en 

ersättningsbrygga för en tidigare brygga och att dispens därmed kan ges. 

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att området för sjöpaviljongen inte kan 

anses ianspråktaget på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Därmed bedömer miljö- och livsmedelsenheten att 

förutsättningarna för strandskyddsdispens för sjöpaviljongen saknas och att 

dispens inte kan medges.  

Beslutsunderlag 

 Miljö- och livsmedelsenhetens tjänsteskrivelse den 11 februari 2022 

 Yttrande på kommunicering, inkom den 2 februari 2022 

 Fotobilaga till ansökan 

 Skrivelse till ansökan 

 Foton från Bygglovsenhetens inspektion den 12 januari 2021 

 Flygfoton från år 1970, 2013, 2015, 2018 

 Sammanställning av tillsyn, ärende NAT.2021.30 och 

TILLSYN.2020.40 

 Mark- och miljööverdomstolens dom 2011-03-15. Mål nr M 4538-10 

(MÖD 2011-42)  
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Ärendet 

Bakgrund 

Miljö- och livsmedelsenheten fick information från Bygglovsenheten att ett 

klagomål inkommit på fastigheten Lövsta 1:88. Bygglovsenheten i Upplands-

Bro var på tillsynsbesök på fastigheten den 12 januari 2021 (bilaga 7). 

Nuvarande fastighetsägare köpte fastigheten 2020.  

Fastigheten är på totalt 4150 m2 och ligger utanför detaljplanelagt område och 

omfattas helt av strandskydd.  

Bygg- och miljönämnden fick in ansökan om strandskyddsdispens i efterhand 

för en brygga och en paviljong den 30 april 2021. Bryggan är cirka 25 m2 och 

paviljongen cirka 30 m2.  

Tomtplatsavgränsning 

Enligt tidigare strandskyddsdispens på fastigheten, Bmn § 74, daterad 2012-12-

10, får hela fastigheten tas i anspråk som tomt. Dock har inte det bostadshus i 

dispensbeslutet, som ligger till grund för tomtplatsavgränsningen, uppförts, 

varför miljö- och livsmedelsenheten bedömer att tomtplatsen i beslutet inte 

gäller.  

Brygga 

Bryggan i ansökan bedöms ha uppförts i sin nuvarande form mellan åren 2015 

och 2018 utifrån flygfoton av platsen (bilaga 5). Miljö- och livsmedelsenheten 

har inte hittat någon strandskyddsdispens för bryggan hos Upplands-Bro 

kommun. 

Paviljong 

Paviljongen i ansökan bedöms ha uppförts i sin nuvarande form mellan åren 

2015 och 2018 utifrån flygfoton av platsen (bilaga 5). Miljö- och 

livsmedelsenheten har inte hittat någon strandskyddsdispens för paviljongen 

hos Upplands-Bro kommun. Enligt miljö- och livsmedelsenhetens bedömning 

står paviljongen på ett äldre trädäck som kan behållas på platsen. 

Skäl för dispens i ansökan 

Som särskilt skäl för brygga och sjöpaviljong har sökanden angett att; området 

redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Som särskilt skäl för bryggan har även angetts att; 

anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet.  

Sökanden har angett att bryggan på den tidigare platsen varit byggd med pålar 

på sandbotten och varit utsatt vintertid. Den tidigare bryggan har enligt 

ansökan behövs byggas om ett flertal gånger. 
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Sökanden hänvisar också till den tidigare strandskyddsdispens som gavs för 

bostadshus och garage och där hela fastigheten bedömts tagits i anspråk som 

tomt.  

Sökanden har också angett att åtgärden uppfyller särskilt skäl punkt 3 att 

anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet. 

Strandskydd och övriga skydd av området 

Strandskydd 

Fastigheten är en strandfastighet i norra delen av Lejondalssjön i Upplands-Bro 

kommun. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av utökat strandskydd med 

300 meter på land och 100 meter i vattnet. 

ESKO-område 

Fastigheten med bryggan och sjöpaviljongen ligger i Lejondalssjön och inom 

ett område som har pekats ut som ett ekologiskt särskilt känsligt område 

(ESKO) i Upplands-Bro kommuns Vattenplan 2015-09-09, Kf § 79. I 

objektdatablad för Lejondalssjön anges Vattenmyndighetens statusklassning 

vara måttlig ekologisk status. 

RUFS 

Fastigheten ligger inom grön värdekärna för grönstruktur i den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS.  

Övrigt 

Tillsyn 

Ett tillsynsärende för brygga och paviljong finns hos miljö- och 

livsmedelsenheten med diarienummer NAT.2021.30.  

Inspektion 

Bygglovsenheten inspekterade fastigheten den 12 januari 2021 och där miljö- 

och livsmedelsenheten tagit del av foton (bilaga 7).  

Bygglov 

Bygglovsenheten har i tillsynsärende bedömt att bryggan inte är 

bygglovspliktig men att sjöpaviljongen däremot kräver bygglov.  

Kommunicering 

Beslutsförslaget kommunicerades med sökanden från den 12 januari 2022 till 

och med den 2 februari 2022. Den 2 februari 2022 lämnade Lex advokatbyrå in 

ett yttrande i forma av en skrivelse och en film. Bilder från filmen finns med i 

skrivelsen. I yttrandet argumenterar Lex advokatbyrå för att sökande ska få 
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dispens även för sjöpaviljongen. Nedan redogörs för delar av Lex advokatbyrås 

synpunkter, samt bemötande av dessa.  

Ett förslag till beslut om tomtplatsavgränsning kommunicerades med sökande 

från den 2 till den 18 februari 2021. 

Motivering 

Bryggan 

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att strandskyddsdispens kan medges för 

bryggan med stöd av 7 kap. 18b och 18c § miljöbalken (1998:808). 

På flygfoton från 2015 och tidigare syns en brygga i anslutning till det trädäck 

där sjöpaviljongen idag ligger. Den tidigare bryggan låg cirka 8 meter från den 

nuvarande bryggan. Enheten bedömer att den tidigare bryggan på fastigheten 

var lagligt uppförd, då någon slags konstruktion syns på flygfoton från före år 

1975, det år då generellt strandskydd infördes i Sverige. Bryggan har också 

funnits kontinuerligt på platsen fram till åtminstone år 2015.  

Sökande har beskrivit att den nya bryggan vilar på stenar och skadas inte av 

isen på samma sätt som den tidigare bryggan. 

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att den nya bryggan kan ses som en 

ersättningsbrygga för den gamla bryggan i och med att den gamla bryggan har 

tagits bort och att den nya brygga placerats i ett annat läge för att undvika 

skador av isen. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer därmed att området 

redan har tagits i anspråk på ett sett som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Den del av den nya bryggan som täcker vattenområdet 

utgör ungefär en lika stor yta som den gamla bryggan. I och med att den nya 

bryggan kommer upp en bit över vattnet, och därmed inte skuggar bottnen i 

någon större utsträckning, bedömer miljö- och livsmedelsenheten att den inte 

påverkar livsvillkoren för växter och djur på ett sätt som strider mot 

strandskyddets syfte.  

Sjöpaviljongen 

Miljö- och livsenheten bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med 

stöd av 7 kap. 18b och 18c § miljöbalken (1998:808). Miljö- och 

livsmedelsenheten bedömer att byggnaden har en avhållande effekt på det 

rörliga friluftslivet i vattenområdet utanför byggnaden. 

Vattenområdet anses normalt vara tillgängligt för allmänheten (jämför Mark- 

och miljööverdomstolens dom M 4538-10 (MÖD 2011-42). Därför kan inte 

området anses redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

Även om miljö- och livsmedelsenheten bedömer att byggnaden är uppförd 

inom bostadshusets hemfridszon, så gör byggnadens fönster och dörr ut mot 

vattenområdet att hemfridszonen utvidgas ytterligare ut i vattenområdet. 
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Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det trädäck som byggnaden är byggd 

på fanns innan byggnaden. I skrivelsen "Sammanställning av tillsyn, ärende 

NAT.2021.30 och TILLSYN.2020.40" (bilaga) angav enheten att det inte krävs 

någon strandskyddsdispens för trädäcket.  

Miljö- och livsmedelsenheten angav vid kommuniceringen av förslag till beslut 

att endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk. Miljö- och 

livsmedelsenheten har därefter ändrat beslutspunkt 2 till ett beslut om en 

tomtplatsavgränsning. Se bifogad karta. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer 

att det inte finns anledning att inkludera den del av fastigheten som ligger 

närmast vägen i tomtplatsavgränsningen. Det garage som ligger vid vägen 

genererar inte själv någon hemfridszon. 

I sitt yttrande den 2 februari 2022 angav Lex advokatbyrå att beslutet från år 

2012 avseende tomtplatsavgränsning fortfarande ska gälla. Detta då 

fastighetens omständigheter inte har förändrats på så sätt att den blivit mer 

allemansrättsligt tillgängligt. 

Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla 

om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Eftersom 

dispensen för bostadshuset har upphört att gälla bedömer miljö- och 

livsmedelsenheten att det beslut om tomtplatsavgränsning söm hörde till 

dispensen också har upphör att gälla. 

Lex advokatbyrå anger i sitt yttrande att då miljö- och livsmedelsenheten har 

bedömt att sjöpaviljongen är uppförd inom bostadshusets hemfridszon har 

kommentaren gällande tomtplatsavgränsningen i tjänsteskrivelsen inte en 

direkt betydelse för den sökta åtgärden. 

Miljö- och livsmedelsenheten instämmer i det ovan nämnda. Miljö- och 

livsmedelsenheten har nu föreslagit ett beslut om tomtplats men gör inte någon 

annan bedömning angående dispensfrågan, eftersom miljö- och 

livsmedelsenheten bedömer att huset utvidgar hemfridszonen ut i vattnet, som 

anses vara allmänrättsligt tillgängligt.  

Hänsyn till enskilda intressen 

Enligt proportionalitetsregeln i 7 kap. 25 § miljöbalken får inte en inskränkning 

i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på en 

skyddsbestämmelse i balken gå längre än vad som krävs för att syftet med 

strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 

allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över 

(prop, 1997/98:45, del 1 s 321f).  
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Vid intresseprövning bedömer miljö- och livsmedelsenheten att sjöpaviljongen 

har en så pass stor avhållande effekt och att det allmänna intresset i 

strandskyddet är så starkt att det inte kan anses vara förenligt med 

strandskyddet syften att ge dispens för sjöpaviljongenen. Det allmänna intresset 

i strandskyddet är alltså starkare än detta enskilda intresse.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) syftar strandskyddet till att 

långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 

ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 

förutsättningar är uppfyllda:  

1. Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken får dispenser från strandskyddet ges med 

stöd av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

2. Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken ska åtgärden vara förenlig med 

strandskyddets syfte.  

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast ange att 

området  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
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Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla 

om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft  

Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap 18 f § miljöbalken ska det i ett dispensbeslut framgå i vilken 

utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det 

avsedda ändamålet. 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1 280 kr/timme enligt 

gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 268. Avgift för handläggningen 

i detta ärende kommer att hanteras i ett eget avgiftsbeslut i ärendet och faktura 

skickas separat. 

Barnperspektiv 

 Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en 

hållbar utveckling för kommande generationer där ovanstående förslag till 

beslut bidrar till att trygga kommande generationers tillgång till strandområden. 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, vilket 

ovanstående beslut bidrar till att göra. 
  



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 9 (9)  
2022-02-11 BMN 22/0001 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonas Uebel 

 

Avdelningschef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens för brygga  

2. Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong 

3. Orienteringskarta 

4. Fotobilaga till ansökan 

5. Situationsplan 

6. Skrivelse till ansökan 

7. Flygfoton 

8. Sammanställning av tillsyn, ärende NAT.2021.30 och TILLSYN.2020.40 

9. Foton från Bygglovsavdelningens inspektion 2021-01-12 

10. Yttrande 

11. Tomtplatsavgränsning 

Beslut sänds till 

 Sökande/na 

Kopia: 

 Bygglovsenheten i Upplands-Bro kommun 

 



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 1. Ansokanomstrandskyddsdispensforbrygga_484554



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 2. Handling_Ansökan om strandskyddsdispens för sjöpaviljong.pdf_518660



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 3. Handling_Orienteringskarta.pdf_518668

         

Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 

Orienteringskarta 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-02-11 NAT.2021.420 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Lövsta 1:88 
 

 

 

Lövsta 1:88 



18 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 - BMN 22/0001-1 NAT.2021.420, Ansökan om strandskyddsdispens, brygga, LÖVSTA 1:88 : 4. Fotobilagatillansokan_484566

Vy över tomt från sydväst. Bostadshuset ligger ca 22 meter från strandlinjen. Den nya bryggan är delvis placerad på strandlinjen 
för att klara isen under vintrarna. Sjöpaviljongen ligger indragen från strandlinjen och på ca 5 meters avstånd från tomtgräns i sydöst.
Närheten mellan byggnaderna ger inget utrymme för allmänheten att nyttja området utan att befinna sig inom hemfridszonen.

Vy från entréväg mot bostadshus. Till vänster i bild ligger gäststugan och nere vid vattnet sjöpaviljongen. Tomtens topografi ger 
sjöpaviljongen ett diskret intryck på tomten. 

Vy från altanen. Här syns närheten till vattnet och det skyddade läget bostadhuset har på fastigheten.
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Vy över bostadhus från öster. På foton syns den generösa altanen som omger hela bostadshuset vilket tydligt signalerar bostadens 
privata gräns. 

Vy från bostadhuset mot gäststugan. Stugan har en terrasserad altan ner mot vattnet. Det som syns tydligt på bilden är närheten 
mellan de två bostadshusen. Bakom gäststugan skymtar förrådsbyggnaden.
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Sjöpaviljongen är en osiolerad byggnad som är tänkt 
att anvädnas som ett väderskyddat uterum. Byggnaden 
står på plintar och gör på så vis minimalt avtryck på  
marken. 

Huset är byggt helt i trä med en fint detaljerad och ryt-
misk fasad som smäter väl in i det omgivande landska-
pet. Två enkla skujtdörrar gör att man kan öppna bygg-
naden mot vattnet och tomten.  
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Brygga ligger i direkt anslutning till den lilla stranden och följer mot vattnet strandlinjens kontur. På bilden kan man se att den är 
placerad på den stenbelagda delen av strandlinjen för att klara sig från isen under vintern. Placerigen ger minimal inverkan på växt- 
och djurliv då den heller inte står på några pålar i vattnet vilket den gamla bryggan från 2013 gjorde.

Vy från bostadhusets altan ner mot stranden och bryggan.
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FOTOBILAGA: BESKRIVNING AV FASTIGETEN 1:88

Av nämndens protokoll den 10 december 2012, däri beslut också redovisas för, anförs följande:

”Särskilt skäl utgörs av att platsen redan är ianspråktagen av bebyggelse. Allmänhetens tillträde till fastigheten är redan utsläckt på 
grund av redan befintlig bebyggelse. Vid ett platsbesök konstaterades att fastigheten som helhet inklusive området närmast stranden 
till följd av bebyggelse och trädgårdsanläggning är en etablerad hemfridszon. Fastigheten är alltså redan ianspråktagen på sådant sätt 
att den inte är tillgänglig för allmänheten.

1. Huvudbyggnad
2. Carport
3. Förrådsbyggnad
4. Gäststuga
5. Sjöpaviljong
6. Brygga

1

2

3

4

5
6
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Flygfoto 1. 1970 
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Flygfoto 2. 2013 
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Flygfoto 3. 2015 
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Flygfoto 4. 2018 
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare, telefon:

Kristofer Asplund, 08-410 792 18
Kristofer.Asplund@upplands-bro.se

Vårt diarienummer

2021-02-11 NAT.2021.30

Gustaf Plyhm

Sammanställning av tillsynen gällande bygglov och
strandskydd på fastigheten Lövsta 1:88

Hej Gustaf,

Här kommer en sammanställning av den bedömning som Bygglovsavdelningen
och Miljö- och livsmedelsavdelningen gjort gällande de åtgärder som utförts på
fastigheten Lövsta 1:88 utan bygglov och utan dispens från
strandskyddsbestämmelserna.

Bedömning från Bygglovsavdelningen.

Ärende: TILLSYN.2020.40

Huvudbyggnad: Befintligt hus är från 60-talet och som enligt uppgift från
nuvarande fastighetsägaren är  om- och tillbyggt ca 2005. Bygglov för om- och
tillbyggnaden saknas men då det är utfört för mer än 10 år sen är åtgärden
preskriberad. Inget mer kommer att göras från Bygglovsavdelningen.

Carport: Enligt uppgift från nuvarande fastighetsägaren är den uppfört ca
2012. Det finns ett beslut om strandskyddsdispens men bygglov finns inte.
Bygglovsavdelningen bedömer att bygglov i efterhand kan ges. För att söka om
bygglovs i efterhand ska ansökningsblankett, ritningar och situationsplan
skickas in till Bygglovsavdelningen. Beslut om sanktionsavgift för olovligt
uppförande av byggnad kommer att tas upp i Bygg- och Miljönämnden och
påföras den som utfört åtgärden.

Garage och gästhus: De båda byggnaderna är från 60-talet och det finns
bygglov för garaget. Det är oklart om bygglov finns för gästhuset, men då det
är uppfört på 60-talet är åtgärden preskriberad. Ingen åtgärd kommer att ske
mot de byggnaderna från Bygglovsavdelningen.

Sjöpaviljong och brygga: Sjöpaviljongen är bygglovspliktig och bygglov
saknas. Då den byggnaden hanteras enligt Miljöbalkens
strandskyddsbestämmelser så kommer ingen åtgärd vidtas från
Bygglovsavdelningen innan beslut om strandskydd har fattats. Brygga är inte
bygglovspliktig men hanteras även den enligt strandskyddsbestämmelserna.

Bedömning från Miljö- och livsmedelsavdelningen.

Ärende: NAT.2021.30

Huvudbyggnad:Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att
tillbyggnaderna som utfördes 2005, samt altanen, som sannolikt tillkommit vid
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samma tidpunkt, i det här fallet kan accepteras utifrån
strandskyddsbestämmelserna. Ingen av dess åtgärder kommer föranleda vidare
handläggning från Miljö- och livsmedelsavdelningen.

Carport: Det finns en beviljad strandskyddsdispens från 2012 för att uppföra
en carport om 42 kvm på fastigheten. Är carporten uppförd i enlighet med
dispensen kommer den inte att föranleda vidare handläggning från Miljö- och
livsmedelsavdelningen. Är carporten inte uppförd i enlighet med dispensen
kommer ni behöva göra en ny ansökan om strandskyddsdispens för den. Så
tillsvida avvikelserna från den ursprungliga dispensen inte är allt för stora,
bedömer Miljö- och livsmedelsavdelningen att en sådan dispensen kan
beviljas. Eventuellt dispensärende beslutas i Bygg- och miljönämnden.

Garage och gästhus: Dessa är uppförda innan det generella strandskyddet
infördes och bedöms därmed ha rätt att finnas på platsen. Dessa byggnader
föranleder ingen vidare handläggning från Miljö- och livsmedelsavdelningen.

Sjöpaviljongen: Sjöpaviljongen saknar dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Önskar ni ha kvar byggnaden behöver ni ansöka
om strandskyddsdispens för den i efterhand. Miljö- och livsmedelsavdelningen
kommer sannolikt föreslå avslag för åtgärden, då det bedöms saknas särskilt
skäl för att byggnaden ska få finnas på platsen. Eventuellt dispensärende
beslutas i Bygg- och miljönämnden.

Ämnar ni ta bort byggnaden har Miljö- och livsmedelsavdelningen inget att
invända mot att ni behåller det trädäck som byggnaden är byggt på (se flygfoto
från 2013). Ni behöver således inte ansöka om strandskyddsdispens för
trädäcket om byggnaden rivs.

Bryggan: Bryggan är på ca. 25 kvm och saknar dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Önskar ni ha kvar bryggan behöver ni ansöka
om strandskyddsdispens för den. Miljö- och livsmedelsavdelningen kommer
sannolikt föreslå avslag för åtgärden, då det bedöms saknas särskilt skäl för att
bryggan ska få finnas på platsen. Eventuellt dispensärende beslutas i Bygg- och
miljönämnden.

Ämnar ni ta bort den befintliga bryggan är det Miljö- och
livsmedelsavdelningens bedömning att en ansökan om strandskyddsdispens för
en ny brygga om ca. 15 kvm, med liknande utformning och placerad på den
plats man kan se på flygfotot från 2013, kan beviljas från avdelningens sida.
Eventuellt dispensärende beslutas i Bygg- och miljönämnden.

Vite: Ingen av de åtgärder som är utförda i strid med
strandskyddsbestämmelserna föranleder i dagsläget någon sanktionsavgift eller
vite. Detta kan komma att ändra sig om ni inte inkommer med ansökningar för
de åtgärder som listats ovan, alt. meddelar Miljö- och livsmedelsavdelningen
att åtgärderna som kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna kommer
tas bort. Om ni inte gör detta kan ni komma att tillskrivas ett föreläggande om
att ta bort åtgärderna. Skulle ett sådant förläggande inte följas, kan ett nytt
föreläggande komma att förenas med vite enligt 26 kap. 14 § i Miljöbalken
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Övrigt

Ärendet har tilldelats ärendenummer för respektive avdelning. Vid kontakt med
Bygglovsavdelningen rörande bygglovsfrågor, vänligen hänvisa till ärende
TILLSYN.2020.40. Vid kontakt med Miljö- och livsmedelsavdelningen
rörande frågor kring strandskyddet, vänligen hänvisa till ärende NAT.2021.30.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Bilagor:

1. Flygfoto 2013 och 2018

Kopia:

Akt
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Inspektion av Bygglovsavdelningen Lövsta 1:88  
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LEX ADVOKATBYRÅ HB 

KARLAVÄGEN 62 - BOX 5305 - 102 47 STOCKHOLM – TEL 08-545 689 50 - FAX 08-545 689 51 

www.lexadvokatbyra.se 

 

 

Miljö-och livsmedelsenheten, 

Samhällsbyggnadskontoret, 

Upplands-Bro kommun 

Furuhällsplan 1  

196 81 Kungsängen 

 

Översänds endast via e-post till: 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

 

 

Stockholm den 2 februari 2022 

 

Yttrande 

 

Miljö- och livsmedelsenhetens ärende NAT.2021.420 

Sökande: Gustaf Plyhm (gällande fastighet Upplands-Bro Lövsta 1:88) 

 

I egenskap av ombud för Gustaf Plyhm får undertecknade härmed inkomma med yttrande i 

enlighet med miljö- och livsmedelsenhetens underrättelse den 12 januari 2022.  

 

1. Inledning 

 

Följande skrivelse inges med anledning av att miljö- och livsmedelsenheten den 12 

januari 2022 översände en tjänsteskrivelse med förslag till beslut i frågan om 

strandskyddsdispens för två åtgärder på Gustaf Plyhms fastighet Upplands-Bro Lövsta 

1:88. Då miljö- och livsmedelsenheten kommer att föreslå beviljad 

strandskyddsdispens för den sökta bryggan kommer skrivelsen ej beröra denna åtgärd. 

Skrivelsen kommer följaktligen handla om frågan om strandskyddsdispens för den 

sökta sjöpaviljongen, för vilken miljö- och livsmedelsenheten i sin tjänsteskrivelse 

angivit följande som förslag till beslut: ”Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

strandskyddsdispens för sjöpaviljong på fastigheten LÖVSTA 1:88 i enlighet med 

ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 15 §, 18 c § Miljöbalken och med 

hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken.” Utöver frågan om strandskyddsdispens för 
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sjöpaviljongen innefattar skrivelsen också argumentation för varför beslutet om 

tomtplatsavgränsning år 2012 fortfarande bör gälla.  

 

2. Gällande tomtplatsavgränsning  

 

2.1 Av tjänsteskrivelsen med förslag till beslut anges följande på sida 3: ”Enligt tidigare 

strandskyddsdispens på fastigheten, Bmn § 74, daterad 2012-12-10, får hela 

fastigheten tas i anspråk som tomt. Dock har inte det bostadshus i dispensbeslutet, 

som ligger till grund för tomtplatsavgränsningen, uppförts, varför miljö- och 

livsmedelsenheten bedömer att tomtplatsen i beslutet inte gäller.” 

 

2.2 Vid beslut om strandskyddsdispens ska prövningsmyndigheten även besluta om ett 

villkor som avgränsar hur stor del av strandskyddsområdet inom den aktuella 

fastigheten som får ingå i markägarens hemfridszon, det vill säga en så kallad 

tomtplatsbestämning. Detta regleras i 7 kap. 18 f § andra stycket miljöbalken. 

 

2.3 Tomtplatsen är det område inom vilken markägaren kan hävda privat zon. En 

bestämning av tomtplats gör det möjligt för fastighetsägaren att ta marken kring 

byggnaden i anspråk som tomt och innebär att ett område pekas ut som inte är 

allemansrättsligt tillgängligt. En tomtplatsbestämning torde därför för fastighetsägaren 

i de flesta fall betraktas som ett gynnande tillägg till själva dispensen.1 

 

2.4 Ärendet från år 2012 gällde en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus med garage. Avsikten var att vid ett positivt besked om dispens från 

strandskyddet, riva befintlig byggnad om 100 kvadratmeter och ersätta den med en ny 

byggnad om 100 kvadratmeter på samma plats, samt ett garage på norra delen av 

fastigheten. Tillväxtkontoret som vidtog utredningen angav att utifrån platsens 

vegetation och topografi, samt att tomten redan idag har en etablerad tomtplats sedan 

lång tid tillbaka, så föreslås att Bygg- och miljönämnden beslutar om beviljad dispens 

samt en tomtplatsavgränsning som omfattar hela fastighetens landområde, cirka 3 800 

kvadratmeter. Bygg- och miljönämnden beslutade i enlighet med förslaget.   

 

 
1 Se MÖD 2012:24. 
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2.5 Då huvudbyggnaden som söktes bygglov för år 2012 var lika stor som den befintliga 

huvudbyggnaden har Bygg- och miljönämnden följaktligen år 2012 beslutat att hela 

fastighetens landområde utgör tomtplats utifrån förutsättningar som alltjämt föreligger.  

 

2.6 Såvitt undertecknade känner till har inte Mark- och miljööverdomstolen eller Högsta 

domstolen prövat frågan om tidigare beslutad tomtplatsbestämnings gällande, för det 

fall en ansökan avser att en befintlig byggnad ersätts med en lika stor byggnad men då 

ersättningsbyggnationen sedermera inte utförs.  

 

2.7 Gustaf Plyhm menar att beslutet år 2012 avseende tomtplatsavgränsning fortfarande 

ska gälla. Detta då fastighetens omständigheterna inte har förändrats på så sätt att den 

blivit mer allemansrättsligt tillgängligt. Gustaf Plyhm menar vidare att ett beslut om 

tomtplatsbestämning bör ses som ett gynnande förvaltningsbeslut.2  

 

2.8 Enligt 37 § förvaltningslagen får ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon 

enskild part ändras till den enskildes nackdel bara om 1. det framgår av beslutet eller 

de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får 

återkallas, 2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart eller 3. 

felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 

Gustaf Plyhm menar att då ingen av dessa tre punkter är tillämpliga i det aktuella fallet 

samt då beslutet år 2012 grundar sig på samma förutsättningar som fortfarande 

föreligger bör beslutet om att tomtplatsbestämning gäller för hela fastighetens 

landområdet alltjämt vara gällande. 

 

2.9 Då miljö- och livsmedelsenheten har bedömt att sjöpaviljongen är uppförd inom 

bostadshusets hemfridszon har kommentaren gällande tomtplatsavgränsningen i 

tjänsteskrivelsen inte en direkt betydelse för den sökta åtgärden. Gustaf Plyhm önskar 

ändock att miljö- och livsmedelsenheten noterar det ovan anförda och vidtar en ny 

bedömning huruvida hela fastighetens landområde fortfarande ska ses som tomtplats.    

 

 

 

 
2 Jfr. Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 maj 2013, mål nr M 49-13.  
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3. Strandskyddsdispens för sjöpaviljongen 

 

3.1 Av tjänsteskrivelsen med förslag till beslut anges att grunden till att 

strandskyddsdispens för den sökta sjöpaviljongen inte kan medges är för att 

byggnaden har en avhållande effekt på det rörliga friluftslivet i vattenområdet utanför 

byggnaden. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att sjöpaviljongen är uppförd inom 

bostadshusets hemfridszon men på grund av byggnadens utformning utvidgas 

hemfridszonen ytterligare ut i vattenområdet, vilket ger en ytterligare avhållande 

effekt. 

 

3.2 Miljö- och livsmedelsenheten gör en hänvisning till MÖD 2011:42 vid bedömningen 

att området vid sjöpaviljongen inte redan ha tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte. Detta då vattenområdet normalt anses vara 

tillgängligt för allmänheten. Den hänvisade domen handlar om ansökan om 

strandskyddsdispens för anläggande av en ny brygga och muddring. Mark- och 

miljööverdomstolen fastslog att även om landområdet vid strandkanten var inom 

hemfridszonen var vattenområdet alltjämt allemansrättsligt tillgängligt. Allmänhetens  

rätt att röra sig på annans vattenområde är vidsträckt. Det är till exempel tillåtet att ro, 

segla, åka motorbåt eller vattenskidor, simma och vintertid gå på isen omedelbart 

utanför strandägarens bostadshus. Mark- och miljööverdomstolen anförde att med 

hänsyn till den sökta bryggans storlek och utformning kommer den medföra en 

avhållande effekt på det rörliga friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet.  

 

3.3 En annan dom från Mark- och miljööverdomstolen där ett liknande resonemang förs är 

MÖD 2020:4. Detta avgörandet handlar om strandskyddsdispens för en bastubåt. Likt 

domen från 2011 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avslå ansökan om 

strandskyddsdispens med motiveringen att hemfridszonen inte kan anses sträcka sig ut 

i vattenområdet.  

 

3.4 Gustaf Plyhm menar att omständigheterna som förelåg i avgörandena från 2011 och 

2020 inte kan likställas med omständigheterna i aktuellt fall. Den huvudsakliga 

skillnaden är att sjöpaviljongen inte sträcker sig ut i vattenområdet. Hela byggnationen 

är uppförd på landområde och är inom fastighetens hemfridszon.  
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3.5 Med hänsyn till innehållet i tjänsteskrivelsen med förslag till beslut tolkar Gustaf 

Plyhm att miljö- och livsmedelsenheten bedömer att den allemansrättsliga tillgången 

till fastighetens landområde är utsläckt på grund av befintlig bebyggelse.  

 

Vad som främst är av betydelse är därför i vad mån den sökta åtgärden får en 

avhållande effekt på allmänhetens möjligheter att utnyttja vattenområdet 

utanför tomtplatsen? Kommer ett beviljande av dispens från strandskyddet för 

sjöpaviljongen utöka den avhållande effekten på allmänhetens möjligheter att 

utnyttja vattenområdet? 

 

3.6  För att kunna besvara ovanstående frågor måste bedömning ske utifrån vattnets 

perspektiv. Mot bakgrund av detta har Gustaf Plyhm låtit filma från vattnet mot 

fastigheten. Detta filmklipp biläggs denna skrivelse. Nedan visas ett antal stillbilder 

från filmen.  

 

3.7 Sjöpaviljongen är belägen på landområdet vid en inbuktning vid fastighetens 

strandlinje. Detta ser man på de flygfoton som kommunen har som bilagor till förslag 

till beslut. Därtill är sjöpaviljongen med sin färgsättning integrerad i den 

omkringliggande miljön. Vidare döljer den omkringliggande växtligheten byggnaden 

till en så pass hög grad att byggnaden knappt blir synlig ovanifrån och väldigt dold 

från vattenområdet.   
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3.8 Bilder ovan visar fastigheten från vattnet. Filmen är inspelad under januari 2022, det 

vill säga under vintern. På sommaren när all växtlighet grönskar är sjöpaviljongen 

ytterligare gömd.  

 

3.9 Gustaf Plyhm menar att fastighetens tillåtna bebyggelse tillsammans med 

trädgårdsanläggning får anses ha en avhållande effekt för allmänhetens möjligheter att 

utnyttja vattenområdet. Därtill medför den vass som finns i vattenområdet utanför 

fastigheten en ytterligare avhållande effekt. Den sökta sjöpaviljongen, utifrån 

omständigheterna som redovisas i p. 3.7 samt med iakttagelse av filmen och bilderna, 

kan inte anses utöka denna effekt i någon beaktansvärd omfattning.3  

 

3.10 Sammanfattningsvis, då sjöpaviljongen inte utökar den avhållande effekten för 

allmänhetens möjligheter att utnyttja vattenområdet, bör området vid sjöpaviljongen 

redan anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte. Därav finns förutsättningar att medge strandskyddsdispens för 

 
3 Jfr. mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom den 30 augusti 2017, mål nr M 7333-16. 
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sjöpaviljongen.  

 

4. Avslutningsvis 

 

Gustaf Plyhm hoppas att Upplands-Bro kommun beaktar det ovan anförda i sin 

bedömning om dispens från strandskyddet ska medges för den sökta sjöpaviljongen. 

Vidare, att filmen som biläggs skrivelsen underlättar bedömningen och 

beslutsfattandet huruvida sjöpaviljongen utökar den avhållande effekten för 

allmänhetens möjligheter att utnyttja vattenområdet.  

 

 

Peter Löveborg Emmy Petersson 

Advokat Biträdande jurist 

peter.loveborg@lexadvokatbyra.se   emmy.petersson@lexadvokatbyra.se  
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljö- och livsmedelsenheten 

Tomtplats-
avgränsning 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-02-11 NAT.2021.420 

 

 

 
Den grå, breda linjen markerar tomtplatsavgränsningen. Tomtplatsavgränsningen sträcker sig från strandlinjen 
till en linje ovanför hus nummer 3, som sökande angett som förrådsbyggnad i ansökan. Observera att 
fastighetsgränsens läge är osäkert. Om fastighetsgränsen slås fast ska tomtplatsavgränsningen följa den egentliga 
fastighetsgränsen och inte markeringen på denna karta.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Malmström 

Miljöinspektör 

Miljö- och livsmedelsenheten  

   

Magnus.Malmstrom@upplands-bro.se 

2022-02-11    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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NAT.2021.755, Ansökan om 
strandskyddsdispens för solpanelsinstallation, 
BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beviljar dispens till: 

1. Byggnation av solcellspark om 40.000 kvadratmeter i upptagen markyta, 

med stöd av Miljöbalken 7 kap, 18 b § och 18 c § punkt 1 och 5 

2. Byggnation av transformatorstation om 4 kvadratmeter, med stöd av 

Miljöbalken 7 kap, 18 b § och 18 c § punkt 1 och 5 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga.  

Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen. 

Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre 

veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 11 november 2021 och avser strandskyddsdispens för 

anläggande av en ny solcellspark på fastigheten Brunnsvik 1:4. 

Fastigheten ligger vid Tammsvik mellan Kvistabergsviken och 

Säbyholmsviken. 

Som särskilda skäl har sökande angett att solcellsparken kommer vara avskild 

från stranden genom väg eller annan exploatering, samt att 

solpanelsinstallationen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 

Miljö- och livsenheten föreslår nämnden att bevilja ansökan.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-11 BMN 22/0001 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 11 november 2021 
 

 Reviderad sektionsritning, daterad 28 december, som inkom 6 januari 
2022 

 

 Reviderad Kulturmiljöanalys daterad 3 februari 2022 
 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 11 februari 2022, dnr NAT.2021.755 
 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  
 

 Miljöbalken 1998:808  

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 11 november 2021 och avser strandskyddsdispens för 

anläggande av en solcellspark på fastigheten Brunnsvik 1:4. 

Fastigheten har endast strandlinje mot Kvistabergsviken. Från solpanelerna och 

till närmsta strandlinje är det mer än 200 meter    

Området där installationen av solpanelerna är tänkt att utföras har ett utökat 

strandskydd till 300 meter på land och 300 meter i vatten enligt beslut av 

Länsstyrelsen den 6 december 2018. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området redan har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Vidare har sökande angett att solcellsparken kommer vara avskild från stranden 

genom väg, samt att solpanelsinstallationen behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.  

Undertecknad miljöinspektör har haft möte med sökande samt ett antal 

telefonsamtal och e-post konversation där sökande uppgett att solpanelerna 

kommer att utformas med ett avstånd mellan panelerna som kommer 

möjliggöra sådd och bruk av grödor inom hela solcellsparken. 

Metoden heter agrovoltaiskt solcellssystem, där solpaneler kombineras med 

jordbruk.  

Med ett agrovoltaiskt solcellssystem får man dubbla nyttor av den använda 

jordbruksmarken som ger lönsamma investeringar för solcellssystem. 

Forskningsprojekt har visat att skuggningen från solcellerna kan bidra till lägre 

temperatur och en högre markfuktighet som kan gynna de odlade grödorna och 

minska behovet av konstbevattning. Samtidigt kan odlingarna ge en lämpligare 

omgivningstemperatur för solcellerna, vilket är gynnsamt för dem eftersom 

effektiviteten ökar med minskande temperatur. 



19 NAT.2021.755, Ansökan om strandskyddsdispens för solpanelsinstallation, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-4 NAT.2021.755, Ansökan om strandskyddsdispens för solpanelsinstallation, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : NAT.2021.755, Ansökan om strandskyddsdispens för solpanelsinstallation, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-11 BMN 22/0001 

 
 

Undertecknad Miljöinspektör på Miljö- och livsenheten inspekterade 

fastigheten den 21 januari 2022. 

Bygglovsansökan har inkommit.  

Motivering/Bedömning 

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att strandskyddsdispens kan medges 

med stöd av 7 kap, 18 b § och 18 c § punkt 1 och 5 i Miljöbalken (1998:808). 

Till bedömningen har miljö- och livsenheten kontrollerat inkomna ritningar 

och kulturmiljöanalysen och andra dokument som underlag till bedömningen. 

Även kontroll av nationella skyddsområden etc. och flygbilder har utförts. 

Planerad solcellspark ligger i stort sett helt inom strandskyddsområde men i ett 

område med mer än 200 meters avstånd till vattnet.  

Med tanke på omgivningen och solcellsparkens utformning bedömer miljö- 

och livsenheten att planerad byggnation i sin helhet inte är privatiserande och 

påverkar inte allmänhetens fria och rörliga friluftsliv ytterligare. Livsvillkoren 

för djur- och växtlivet kommer inte att förändras väsentligt, av planerat 

installation eller i samband med byggnationen. 

När det gäller tillgången till stranden kommer den inte att påverkas alls av 

planerad byggnation och området är inget strövområde för allmänheten då det 

under en längre tid förekommit verksamhet i form att jordbruk där. 

Området där solpanelerna planeras är omgiven av vägar, åt alla väderstreck, 

som allmänheten har tillträde till.   

Miljö- och livsenheten bedömer därför att tillgängligheten inte försämras och 

förutsättningarna för friluftslivet och den generella allemansrätten bibehålls. 

Fastigheten ligger inte inom riksintresse för naturvård eller friluftslivet enligt 4 

kap. miljöbalken.  

Miljö- och livsmedelsenheten bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 § 

Miljöbalken att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 

intresset i strandskyddet. 

Lagstöd för beslutet 

Miljöbalken 7 kap, 13–18 §. 

Bygg- och miljönämnden informerar om  

Bygglov kan krävas för byggnationen av solpanelsinstallationen och 

tillhörande transformatorstation. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-11 BMN 22/0001 

 
 

Det är du som söker dispens som har ansvar att kontrollera att dispensbeslutet 

vunnit laga kraft innan några åtgärder påbörjas.  

Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått sitt beslut 

från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen.  

Vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, 

naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att 

påbörja åtgärden gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet 

om strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 

kap. 12–14 §§ miljöbalken). 

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 

kap. 18 h § miljöbalken).  

Samhällsbyggnadskontoret 

Kent Olsson  

Tf. Miljö- och livsmedelschef Magnus Malmström 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 11 november 2021  

2. Reviderad sektionsritning, daterad 28 dec., som inkom 6 januari 2022 

3. Reviderad Kulturmiljöanalys daterad 3 februari 2022 

4. Orienteringskarta 

5. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 

 Sökande via e-post 
 

 Länsstyrelsen i Stockholms län  
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Ansökan om strandskyddsdispens 

Sid 1 (3) 

Organisations- eller personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

E-postadress 

Postort* 

Sökande

Bygglov*
Bygglov har sökts 

Bygglov har inte sökts 

Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
Förnamn* 

Dispensen avser:
Byggnad, ange typ ……………………………………….…………………………. 

Anläggning, ange typ …………………………………….……………………………. 

Anordning eller annan åtgärd, ange typ ………………….………………………………………………. 

E-postadress Efternamn* 

Eventuellt projektnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

adress* Postort: 

* = Obligatorisk uppgift
Upplands-Bro kommun 196 81 

Kungsängen

08-581 690 00

Brunnsvik 1:4

Ådövägen

197 91

Bro

✔
Solpanelsinstallation

✔

Eden Hotel Aktiebolag AB, Co

556298-2602

0702860000

Tagehus Holding AB, Valhallavägen 117

115 31

Stockholm

johan@tophm.se

Johan

Hjort

0702860000

johan@tophm.se
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Datum och sökandens (betalningsansvarig) underskrift* 

Sid 2 (3) 

Bilaga* 

Namnförtydligande* 

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning. Önskad tomtplatsavgränsning och fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde 
(minimum 25 meter) ska markeras. 

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 

Registerkarta (1:10 000) 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?*

Ja 

Nej 

Godkänner du/ni kommunikation via sms?*

Ja 

Nej 

Motivering hur grunden för dispens uppfylls 

Nybyggnadskarta (1:400) 

Annan karta/situationsplan (1:400) 

Särskilda skäl för dispens
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området 

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område)

Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden 

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus 

m och sökandens (betalningsansvarig) 

✔

✔

Brist på lokal och närproducerad grön energi är huvudanledningen till att marken anses lämplig
och på så sätt kan bidra till ett växande lokalt, regionalt och riksintresse avseende energi- och
effektbrist. Denna region har specifikt utpekats av lokal nätägare som flaskhals avseende effekt-
och kapacitetsleverans. Tagehus, vilka är ägare av marken, har ett stort uttalat miljöintresse och
därmed en stor vilja att investera i och etablera grön energi, och förse närområden med
densamma.

✔

✔

✔

Johan Hjort
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Sid 3 (3) 

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med 
strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga vägningen mellan en-
skilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strand-
skyddet ska innehålla m.m. 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 
meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga 
strandskyddszonen upp till 300 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet ser ut där du ska bygga. 

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att: 

uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader 

ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål 

utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur 

utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så kallade särskilda skäl. Som sär-
skilda skäl får man endast använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla dispenser måste man lämna 
en fri passage närmast vattnet. 

Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för 
andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt. 

Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stränder, 
kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkan-
ten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften. 

Anläggningar vid vatten, i vissa fall. Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla båthamnar, pirar, bryg-
gor, båthus med mera. 

Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat om-
råde. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder. 

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanlägg-
ningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kultur-
historiska intressen. 

Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna 
och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden. 

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens översiktsplan (se miljöbal-
ken 7 kap 18 d §). 

Övrigt 
Växt och djurlivet 
 En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras 
ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet 
Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva 
beslutet. Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens 
beslut ska upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte grannar) om avgö-
rande har gått denne emot. Även vissa ideella föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, t.ex. Naturskyddsföreningen, Friuftsfräm-
jandet. 

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln 
Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin funktion måste finnas eller vidtas 
inom strandskyddet är undantagna förbunden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webb-
plats, där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext. www.naturvardsverket.se, sök Strandskydd. 

Information om strandskyddet 

Hantering av personuppgifter: 

Upplands-Bro kommun
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1. Dimensions of the entire plant (picture showing length and width) 

 

 

2. What is the height of everything that should be 

with solar cells, transformer station 
 

 

 

2. Height of everything that should be with solar cells, transformer station. 

- Height of solar panel ground mounting structures: 2,95 meter 

- Height of transformer station: 2,6 meter 

 
3. What do the solar cells look like, are they angled and how should they be stuck in the ground. 

This is a preliminary design using components that are subject to change: 

- Solar panels: Suntech UltraV STP540S- C72 

- Dimensions: 

  

- The solar panels will be mounted at a 35 degree angle 

144,2 m 

536,5 m 
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Mounting Systems, Sigma 2: pålar, 2 porträtt, 35° tilt angle, 180° Azimut (syd) (eller 

liknande). 

- Piling depth: approximately 1,5 meters 

- Dimensions: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cabling  

DC cabling from panels to the inverters will be installed along the mounting structures and / or cable 

trays. For strings interconnected between rows the DC cabling will be placed in cable trenches 

underground. All AC cabling from inverters to substation and transformer will be wired underground 

in cable trenches. 

Approximate dimensions of cable trenches:  

 

3,75m 

2,
9

5 
m
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5. Drawing of transformer station 

• Facade in metal sheets (plåt) ”standardpanel” med Röd NCS S6030-Y80R (See picture 

below). 

• Metal sheet roof (Plåttak), TP20 med svart NCS S9000-N 
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6. Drawing - A new drawing / map / sketch in (suitable scale) preferably 1: 400 - 1: 1000 or 

larger and if necessary more than one drawing, where the planned Solar Panel installation, 

Transformer station / s, or other associated building structures are drawn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering växelriktare 

Transformatorstation 

Strängdragning och komponentlayout 
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 4 Leveransversion
2022-02-03 Inledning

INLEDNING

Bakgrund och syfte 
Uppdraget är en del i ett pågående projekt som syftar 
till att anlägga en solcellspark utanför Bro i Upplands-
Bro kommun. För projektet agerar Stella Futura AB 
projektledare. 

Det aktuella utredningsområdet består av 
jordbruksmark och ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården Låssa [AB 34] (Låssa sn). Uttryck för riksin-
tresset är bland annat ”odlingslandskapets storskaliga 
godspräglade karaktär med alléerna och det samman-
hängande öppna landskapsrummet.” Tyréns har därför 
fått i uppdrag av Stella Futura AB att analysera platsens 
kulturvärden. Utredningen ska även innefatta analys av 
konsekvenser för platsen kulturvärden samt eventuell 
risk för påverkan på riksintresset.

Tillvägagångssätt
Föreliggande analys bygger på befintligt kunskapsun-
derlag, arkivmaterial, analys av historiskt kartmaterial 
samt platsbesök med fotodokumentation genomfört 
2022-01-18. 

Rapporten presenterar inledningsvis gällande 
planeringsförutsättningar såsom aktuella lagrum och 
vägledande dokument. Här redogörs bland annat 
för uttryck och motiv till riksintresset Låssa [AB 34] 
(Låssa sn) och kommunens kulturmiljöprogram. 
Därefter sker en översiktlig beskrivning av landskapet 
med utredningsområdet och kringliggande miljöer. I 
påföljande kapitel tas landskapets tidsdjup upp, det vill 
säga bakgrunden till hur landskapet ser ut idag, genom 
att beskriva platsens historiska processer och förutsätt-
ningar. Analysen leder således till en identifiering av 
platsens kulturvärden. Med hjälp av fotografier från 
särskilda vypunkter beskrivs siktlinjer och utblickar 
i landskapet kopplade till riksintresset Låssa [AB 
34] (Låssa sn). Avslutningsvis analyseras föreslagna 
solcellers konsekvenser för platsens kulturvärden och 
risk för påverkan på riksintresset.

Kulturmiljö och kulturvärden
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår 
i vår miljö som berättar om de historiska skeenden 
och processer som lett fram till dagens stadsrum 
och landskap. Samhällsförändringar och människors 
livsvillkor, värderingar och ideal under olika tider 
kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband 
och rörelsemönster. Det kan gälla allt från till stora 
landskapsavsnitt och komplexa stadsmiljöer och 
tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska 
lämningar till modern bebyggelse.

Riksantikvarieämbetet har identifierat odlings-
landskapets kulturvärden som kulturminnen och 
kulturmiljöer som uppträder i odlingslandskapet 
och har samband med uppkomsten av brukandet av 
landskapet. Kulturminnen definieras som de enskilda 
element som minner om tidigare generationers 
odlarmöda, brukningsformer och traditioner. Kultur-
miljöer är områden med kulturminnen som har ett 
inbördes sammanhang; geografiskt, kronologiskt eller 
funktionellt. För att bevara en kulturmiljö behövs både 
de enskilda elementen och dess samband (RAÄ, 1994). 
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Översiktskarta med 
aktuellt utrednings-
område markerat i rött. 
Karta: Lantmäteriet.
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 6 Leveransversion
2022-02-03 Förutsättningar

Aktuella lagrum

Kulturmiljölagen (1988:950)
Kulturmiljölagen (KML) reglerar skydd av värdefulla 
byggnader (byggnadsminnen), fornfynd, kyrkliga 
kulturminnen, vissa kulturföremål och fornlämningar. 

Syftet med bestämmelsen om fornlämningsförklaring 
är att skydda kulturhistoriskt värdefulla lämningar 
som tillkommit 1850 eller senare och som därmed inte 
omfattas av det automatiska fornlämningsskyddet i 2 
kap. 1 § KML. En fornlämning eller ett fornminne är 
en kvarleva efter människors verksamhet under forna 
tider och som nu ej längre är i bruk. Det kan vara 
lämningar i landskapet såsom gravar, offerplatser, 
husgrunder, vägbankar, fornborgar och boplatser. Det 
är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länssty-
relsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller 
skada en fornlämning. 

Bygden är rik på fornlämningar. I dagsläget finns inga 
kända lämningar registrerade i kulturmiljöregistret 
(KMR) inom utredningsområdet.

Miljöbalken (1998:808)
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
I de allmänna hänsynsreglerna beskrivs vilka krav 
som ställs på en verksamhetsutövare för att förhindra 
skador på miljön. 

Riksintressen regleras genom MB. Riksintressen ska 
skyddas mot påtaglig skada, övriga kulturmiljöer ska 
så långt som möjligt skyddas mot påtaglig skada. 
Länsstyrelsen har tillsynsansvar för områden av riksin-
tresse och ska bland annat tillse att kommunerna 
beaktar riksintressena i den fysiska planeringen 
i samband med detaljplaner och översiktsplaner. 
Kommunerna är skyldiga att säkerställa riksintressena 

i sin översiktsplan. Om länsstyrelsen bedömer att ett 
riksintresse inte tillgodoses, eller att det finns risk för 
påtaglig skada i och med genomförandet av en plan 
kan länsstyrelsen upphäva planen. Påtaglig skada kan 
bedömas uppstå även vid förändringar utanför ett 
riksintresseområde. 

Kulturmiljövårdens riksintressen ska sammantaget 
ge en bred bild av samhällets historia, så som den 
återspeglas i landskapet, med regionala variationer och 
särdrag. Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen 
handlar dels om att förhindra att värdena skadas och 
dels om att områdets kulturhistoriska värden och 
potential ska vara fortsatt tongivande vid förändringar.

Utredningsområdet ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården Låssa [AB 34] (Låssa sn).

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Riksintresse för kulturmiljövården Låssa [AB 34] 
(Låssa sn)

Nedan följer beskrivning av riksintesset enligt beslut 
1997, reviderat 2021.

Motivering:

Centralbygd med fornlämningsområdet Rösaring. 
Enskilda gravar och gravfält som visar på ett omfattande 
utnyttjande av området från bronsålder till vikingatid. 
Låssa medeltidskyrka anlagd på ett förhistoriskt 
gravfält. Det öppna sammanhängande odlingsland-
skapet, med inslag av herrgårdar. (Fornlämningsmiljö, 
herrgårdsmiljö, kyrkomiljö, odlingslandskap).

Uttryck för riksintresset:

Rösarings fornlämningar på ett krön av Uppsalaåsen 
med vida utblickar mot söder. Den drygt femhundra 
meter långa vägbanken som löper på åskrönet och 
markerar den förhistoriska processionsvägen, samt 
gravrösena, högarna och labyrinten vid vägens södra 
ände. Stensättningarna på krönlägen i utmarken. 
Järnåldersgravfälten med storhögar nedanför åsen. 
Den medeltida Låssa kyrka med flera gravkor samt de 
förhistoriska gravhögarna på kyrkogården. Kyrkans 
väl synliga läge i det öppna landskapet. Vägen mellan 
kyrkan och det äldre läget för Säbyholms herrgård. 
Toresta herrgård med de välbevarade ekonomibygg-
naderna och arbetarbostäderna. Prästgården vid Stora 
Ekeby med de småskaliga ekonomibyggnaderna belägna 
intill gravfältet från järnåldern. Odlingslandskapets 
storskaliga godspräglade karaktär med alléerna och det 
sammanhängande öppna landskapsrummet.

Utsnitt - avgränsning riksintresse för kulturmiljövården Låssa [AB 34]. Utredningsområdet markerat med blå 
markering. Karta: Länsstyrelsens geoportal.
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Gällande planer/program

Översiktsplan
En översiktsplan ska enligt PBL 4 kap 1 § redovisa de 
allmänna intressen som enligt kommunen bör beaktas 
vid beslut om användningen av mark- och vatten-
områden. Översiktsplan för Upplands-Bro kommun - ÖP 
2010 (2010) anger att en av planeringsinriktningarna 
är att bevara och utveckla kommunens natur- och 
kulturmiljövärden. För landsbygden är en planeringsin-
riktning att ”[p]å landsbygden har de areella näringarna 
och miljövänlig energiproduktion företräde framför 
andra exploateringsintressen.” 

Fördjupad översiksplan för landsbygden i 
Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016
Landsbygdsplanen utgår ifrån nationella och regionala 
strategier och mål. I planen är stråket mellan Säbyholm 
och Ådö, kallat Ådöstråket, inom vilket utrednings-
området ligger utpekat som utvecklingsstråk. 

Fördjupat kulturmiljöprogram Upplands-Bro 
kommun
2001 togs ett fördjupat kulturmiljöprogram med 
syfte att fungera som underlag i planeringsarbetet för 
kommunen fram. Det fördjupade programmet bygger 
på det tidigare programmet Upplands-Bro, kulturhis-
toriska miljöer från 1991. 

Utredningsområdet ligger i gränsen av området Låssa 
som tas upp i det fördjupade programmet.

 Motiveringen ur det fördjupade programmet:

”Området speglar den centrala roll som Upplands-Bro 
måste ha haft för Mälarbygden under förhistorisk 
och historisk tid. Inte minst det unika fornlämnings-
beståndet visar på detta. I området är bygdens 
långa kontinuerliga centrala roll ännu fysiskt synlig, 
vilket är mycket ovanligt och värd att slå vakt om. 
Kommunens förhistoria är nära sammanbunden med 
platsen. Det är viktigt att detta förblir synligt genom 
att helheten bevaras, bestående av fornlämningar, 
herrgårdsmiljöer, ett öppet landskap, skolmiljön, 
kyrkomiljön m.m.”

Mål

Europeiska Landskapskonventionen
Tillämpningen av Europeiska Landskapskonventionen 
inom ramen för planläggningsprocessen kan innebära 
ett större fokus på en helhetssyn på landskapets värden, 
liksom att främja delaktighet i beslut och processer som 
rör landskapet lokalt och regionalt. 

Landskapskonventionen betonar landskapet som 
en viktig del av människors livskvalitet överallt. Den 
omfattar såväl stadsområden som landsbygd, vardags-
landskapet som särskilt värdefulla landskap, men även 
landskap som är negativt påverkade och mindre estetisk 
tilltalande. För att tillvarata landskapets kvaliteter som 
en resurs krävs en medveten och hållbar förvaltning av 
alla typer av landskap.

Nationella mål
Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturmiljöresurser som är ekologiskt hållbara på lång 
sikt. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst 
de stora miljöproblemen. I nio av de sexton miljömålen 
ingår kulturmiljö som en aspekt att ta hänsyn till för att 
nå målen.

De nationella målen för kulturmiljöarbetet ska styra de 
statliga insatserna på kulturmiljöområdet och vägleda 
politiken i kommuner och landsting, samt främja ett 
hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas, människors delaktighet 
i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön, ett inkluderande samhälle med 
kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, en helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen.

Utredningsområdet ligger till viss del inom området Låssa 
i det fördjupade kulturmiljöprogrammet för Upplands-Bro 
kommun, se blå markering. Källa: Upplands-Bro kommun.
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LANDSKAPET 

Landskapets karaktär är ett resultat av en mängd olika 
processer – både naturgivna och skapade av människan. 
Samspelet mellan faktorer som exempelvis topografi, 
landhöjning, jordarternas fördelning och människans 
nyttjande av naturresurserna har lett fram till det 
landskap som möter oss idag. 

I Upplands-bros kustnära sprickdalslandskap går 
dalgångar och höjdryggar i nord-sydlig riktning. Det 
är ett mosaikartat odlingslandskap med trädbevuxna, 
topografiskt varierande höjder och åkermark i böljande 
dalgångar. Byar och gårdar med bebyggelsekontinuitet 
sedan järnålder ligger uppdragna mot höjderna och dess 
kanter.

Det brutna odlingslandskapet har inslag av tall, gran, en- 
och slånbuskar men också lövträd så som björk och ek. 

Området i stort är rikt på stora gårdar med stora 
huvudbyggnader och flera ekonomibyggnader, så som 
vid Thoresta. I landskapet finns även allékantade vägar, 
så som mot Låssa. Till detta herrgårdslandskap hör även 
stora sammanhängande odlingsmarker och spridda torp. 

På ett flertal gårdar drivs hästverksamhet. De historiska 
vägsträckningarna Ådövägen och Rösaringsvägen 
kopplar ihop landskapets viktiga punkter och har en 
ålderdomlig karaktär där de slingrar sig mellan skog och 
åker.

Utredningsområdet
Utredningsområdet består av en kilformad odlingsyta  
på landtungan som leder ut till en halvö i Mälaren (se 
kartor på sidan 5 och 7). Landtungan ligger mellan 
Säbyholmsviken i väst och Kvistabergsviken i öst. Den 
uppodlade jordbruksmarken ligger invid en historisk 
vägsträckning som löper längs dess västra sida i 
nord-sydlig riktning, Ådövägen. Vägen går mellan Ådö 

Från utredningsområdet sydvästra hörn syns Ådövägen 
norrut. I bild skymtar Mälargården på en höjd.

I öst reser sig en bergsrygg som löper längs med utrednings-
området.

Områdets södra gräns, vägen mot Tammsvik.

Ådövägen söderut. 

gård i söder och ansluter till Rösaringsvägen norr 
om utredningsområdet. I öst löper en skogsbeklädd 
höjdrygg. Rösaringsvägen går mellan Bro och Låssa 
kyrka.

Riktningen på odlingsytan är nordsydlig vilket syns på 
utredningsområdets långsmala form samt höjdryggarna 
som fortsätter ut på landtungan. Åkermarken består 
av lermarker (postglacial lera) som avsatts när den 
utgjorde havsbotten.

I utredningsområdet närhet finns bebyggelseenheter som 
hör till Säbyholm i form av bland annat torp. På höjden 
norr om åkermarken ligger Mälargården, den tidigare 
skolbyggnaden som hyste bygdens folkskola. 

Vid Kvistabergsviken ligger konferensanläggningen Happy 
Tammsvik. Mellan konferensanläggning och Mälargården 
går en upplyst grusväg. Vägen är tillsammans med berget 
utredningsområdets östra gräns. Utredningsområdet 
avgränsas i söder av en trädkantad väg mellan Ådövägen 
och Tammsvik konferensanläggning.
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Låssa kyrka och odlings-
landskapet vid Säbyholm
I ett långsmalt landskapsrum på och mellan höjder 
finns den samlade bebyggelsen med Låssa kyrka 
och byggnader och områden utformade för den 
tidigare skolverksamheten. I områdets västra del 
finns flera lämningar, så som gravfält söder om 
kyrkan. I dalgången mellan höjderna finns ett flertal 
skolbyggnader inklusive elevhem. Centralt i den 
tidigare skolverksamheten ligger skolbyggnaden 
uppförd 1912 efter ritningar av Ivar Tengbom. 

Mot odlingslandskapet i väst ligger byggnaderna 
placerade med framsidan mot det öppna landskapet. 
En allékantad väg, Rösaringsvägen, leder söderut 
mot Säbyholms tidigare läge. Vid Mälaren finns 
ensamliggande bostadsbebyggelse med bryggor. 
Området som tidigare var centrum för säteriet 
Säbyholm är småbrutet med en stor variation i höjder 
med insprängda odlingsytor och rester av trädgård. 
Området karaktäriseras av flera stora ekonomi-
byggnader.

Öster om Säbyholms tidigare läge finns en samlad 
bebyggelse med bland annat torpet Plåten. Bebyggelsen 
härrör från 1800- och 1900-talet och är lokaliserad 
mellan Ådövägens tidigare och nya sträckning. I 
det historiska kartmaterialet kallas platsen för Nya 
Säbyholm och under byggnaden kallad Borgen finns en 
möjlig fornlämning. Öster om den nya sträckningen av, 
på samma höjd som Mälargården, ligger ett torp som 
sannolikt härrör från 1700-talet.

Vägen från Låssa kyrka söder ut leder till en samling av 
ekonomibyggnader och rester av Säbyholms trädgård.

Ekonomibyggnader intill tidigare läget för Säbyholm. Torp på höjd norr om utredningsområdet. 

Låssa kyrka.
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Vägen mellan Låssa kyrka och Säbyholm är delvis 
allékantad. Till vänster skymtar skolbyggnaden ritad av 
Ivar Tengbom.

Tidigare folkskolebyggnaden drivs idag av Tammsvik och 
kallas Mälargården.

Rösaringsvägen österut. Norr om vägen breder odlingsland-
skapet ut sig. 

Ekonomibyggnad tillhörande Säbyholm. 

Torpet Plåten lokaliserat längs med den gamla landsvägen. 
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Det vidsträckta odlingslandskapet norr om utredningsområdet. Odlingslandskapet i dalgången söder om Thoresta.

En tidigare flygel utgör idag Thoresta herrgårds 
huvudbyggnad.

I den nord-sydliga dalgången öster om den samlade 
bebyggelsen på och mellan höjderna vid Låssa 
kyrka är odlingslandskapet vidsträckt. Åkermarken 
bryts upp av flertalet åkerholmar och ramas in av 
höjder med skog.

I den norra delen av dalgången ligger Thoresta 
herrgård. Huvudbyggnaden är en tidigare flygel 
till huvudbyggnaden som flyttades 1835. Mellan 
Säbyholm och Thoresta går en väg.
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Rösaring och odlings-
landskapet vid Låssa kyrka
Mellan Låssa kyrka, Mälaren och en hög ås i 
landskapet där gården Stora Ekeby är lokaliserad 
öppnar sig ett vidsträckt odlingslandskap. I 
sluttningarna ned mot odlingsmarken finns ett 
flertal gravfält och boplatser från järnåldern. 
Lämningarna ligger framförallt i åsens sluttning 
i ett tydligt söderläge och på impediment i 
odlingsmarken.

På åsens höjd ligger Rösaring med gravar, 
labyrint och 500 meter lång processionsväg. 

I dalgångens botten går Smidövägen mot 
Smidö samt Ålbrunnavägen mot Stora Ekeby. 
En allékantad väg löper mellan Mälaren och 
höjden med Låssa kyrka och Säbyholms tidigare 
skolverksamhet. 

Odlingslandskapet mellan Låssa kyrka, Mälaren och höjden med Rösaring bryts upp av impediment.

I dalgångens botten löper vägen i bild mot Stora Ekeby. I bild syns även 
allén mellan Mälaren och höjden med bebyggelse intill Låssa kyrka. 

Odlingslandskapet bryts upp av impediment och är tydligt inramat av 
höjder.
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Impediment med gravfält i odlingslandskapet nedanför åsen. På åsens höjd återfinns Rösaring. På åsen löper en 500 meter lång processionsväg. 
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Huvudbyggnaden uppfördes 1921 i Kvistabergsviken. Konferensanläggningens huvudbyggnad med reception. Stora villan är en av anläggningens logibyggnader. 

Foto taget från Brunnsviks odlingsmark mot utrednings-
området.

Hemmanet Brunnsvik ligger mitt emot utredningsområdet på 
den västra sidan om Ådövägen. 

Brunnsvik och Tammsvik
Vid Säbyholmsviken ligger det egna hemmanet 
Brunnsvik. Bebyggelsen ligger på den västra sidan av 
Ådövägen, mitt emot utredningsområdet, och består av 
en mindre huvudbyggnad samt två tvärställda ekonomi-
byggnader. Hemmanets jordbruksmark har historiskt 
gränsat till utredningsområdet. 

På Brunnsviks tidigare mark i Kvistabergsviken ligger 
herrgården Tammsvik med huvudbyggnad uppförd 
åt familjen Tamm 1921. Gården  blev konferensan-
läggning redan 1976 och har idag många platser för 
övernattning, restaurang och 20 möteslokaler i olika 
byggnader. Anläggningen går under namnet Happy 
Tammsvik. 
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LANDSKAPETS TIDSDJUP

I detta avsnitt beskrivs översiktligt varför landskapet 
ser ut som det gör. Vad är de historiska förklaringarna 
och processerna som lett till de fysiska uttryck och 
funktioner som präglar dagens landskap. 

Bygdens tidiga mönster
Områdets topografiska förutsättningar skapade 
tillsammans med närheten till Mälaren en gynnsam 
plats för tidig bebyggelseutveckling. Bygden har varit 
bebodd sedan åtminstone bronsålder när vattnet täckte 
de lägre liggande delarna. Området uppvisar ett stort 
och varierande lämningsbestånd som bekräftar att 
landskapet använts kontinuerligt sedan dess. Den 60 
meter höga åsen i väster rymmer bland annat fornläm-
ningen Rösaring med gravrösen, stenlabyrint och en 
500 meter stenkantad processionsväg ovanpå åsen. 
Bronsålderns bebyggelselägen syns även i den täta 
förekomsten av boplatser och gravfält på åsens södra 
sida.

När kringliggande marker i dalgångarna började 
att stiga ur vattnet koloniserades de snabbt. Under 
järnåldern var vattennivån cirka 5 meter högre än idag. 
Bebyggelseenheterna som upprättades under yngre 
järnålder har kontinuitet i de gårdar som finns kvar 
idag; Toresta, Säbyholm och Stora Ekeby. En effektiv 
markanvändning har alltid eftersträvats. Bebyggel-
selägen i torra lägen, med tillgång till bördig mark och 
vatten, som varit kommunikativt fördelaktiga har därför 
återanvänts genom historien. 

Till en början var lerjordarna som tidigare legat 
under vatten för tunga att bruka men med tiden kom 
förutsättningarna som möjliggjorde att markerna 
odlades upp i de lågt liggande dalgångarna. Mark som 
inte användes för odling nyttjades för äng och bete 
vilket sannolikt var fallet för utredningsområdet. 
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Kommunikationsmönster och 
centrala noder
Kommunikationer har i alla tider haft en stor strukturell 
inverkan för lokalisering av bosättningar och 
verksamheter. Den lättaste vägen genom landskapet 
var länge på just vatten, längs med sjösystem och 
åar. Låssa, som föregick Säbyholm, var tidigare en 
centralbygd strategiskt placerad vid vattnet. Förbi 
bygden gick det tidigare att ta sig via vattnet till Gamla 
Uppsala. Genom historiens gång har vattenvägen 
förlorat sin betydelse som farled på grund av bland 
annat landhöjning, förbättrad vägstandard och tekniska 
landvinningar. Dagens vägar berättar om människors 
rörelsemönster och transportbehov över tid. Vissa 
vägar har rätats ut, breddats och anpassats till det 
moderna samhällets trafikvolymer och säkerhetskrav. 
I området finns flera ålderdomliga vägar med lång 
kontinuitet; Rösaringsvägen samt Ådövägen som varit 
den huvudsakliga landvägen för transport ut på halvön 
mellan havsvikarna.

Bebyggelsen tillhörande Låssa låg på den höjd där 
kyrkan är belägen idag. Låssa kyrka uppfördes redan 
på 1100-talet, på en plats som tidigare använts som 
begravningsplats vilket bekräftas av de två storhögarna 
från järnåldern som ryms inom kyrkogården. Mälardalen 
kristnades tidigt och många kyrkor uppfördes under 
medeltiden i Upplands-Bro. Den strategiska platsen 
i landskapet valdes bland annat för att kyrkan blev 
synlig på långt håll. Den var även fördelaktig på grund 
av närheten till kommunikationsvägar som gjorde den 
tillgänglig för bygdens invånare. 

I slutet av 1300-talet uppfördes en sätesgård i 
närheten av kyrkan. Byns namn var då Ladza eller 
Laatza och låg sannolikt sydost om kyrkan, där det 
finns två gravfält från förhistorisk tid. Sätesgårdens 
ägor omfattade gårdarna Bärby, Edeby, Säby och 
senare även Toresta, Ålbrunna och delar av Ullevi. Byn 
bytte senare namn till Säby. 

Låssa kyrka uppfördes på en höjd i 
landskapet. Söder om kyrkan finns 

gravfält, i skogen till höger i bild. 
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Storskifteskartan upprättad 1784. Utredningsområdet är markerat med röd markering och är enligt kartan en del av 
Säbyholms utmarker. På kartan syns läget för Säbyholms huvudbyggnad i Säbyholmsviken. Källa: Lantmäteriet.  

1600-talets grund till 
säterilandskapet
Under stormaktstiden på 1600-talet inrättades säterier, 
det vill säga stora lantgods. Säterierna var avsedda 
för adeln och höga ämbetsmän och befriades från 
skatt såvida de sköttes enligt särskilda regler och var 
ståndsmässigt bebyggda. De stora och rika säterierna 
omformade odlingslandskapet då de köpte och avhyste 
gårdar för att skapa stora sammanhängande odlings-
marker med god tillgång till bete. Säbyholm säteri 
grundades i mitten av 1600-talet genom en samman-
slagning av gårdarna Bärby, Edeby, Säby och Holm. 
I samma ägo fanns säterierna Toresta, Ålbrunna och 
Ullevi. 

På storskifteskartan upprättad 1784 syns utrednings-
området som en del av Säbyholms utmarker. Utmarken 
användes som hag- och betesmark. På kartan syns 
vägen som går förbi området och som leder ned mot 
Ådö gård i söder. Även den korsande landsvägen som 
fortsätter mot Låssa kyrka är väl synlig. 

Säbyholms ståndsmässigt utförda huvudbyggnad låg 
vid tiden i en tidstypisk placering vid vattnet, både 
för närheten till vattenvägen men även för att ge ett 
imponerande intryck till förbifarande och anländande 
via detsamma. Byggnaden finns inte kvar idag. Låssa 
kyrka var patronatskyrka till Säbyholm. Gården kunde 
nyttja kyrkans jordbruksmark samt hade patronatsrätt, 
det vill säga rätt att tillsätta prästen. Den starka 
kopplingen mellan Säbyholm och Låssa kyrka syns i den 
allékantade vägen dem emellan. Från Säbyholm syns 
även en väg till Thoresta. 
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Häradsekonomiska kartan upprättad i mitten av 1800-talet. Utredningsområdet är en 
del av Säbyholms odlingsmark. Öster om vägen mot Ådö syns ”Nya Säbyholm” och torpet 
Plåten. Källa: Lantmäteriet.

1800- och 1900-talets 
förändringar
Landskapet fortsatte att användas för jordbruk 
genom århundradena. Under 1800-talet tillkom 
bebyggelse benämnd som Nya Säbyholm öster om 
vägen söderut mot Ådö gård. Området innehöll 
enligt det historiska kartmaterialet nya bostads- och 
ekonomibyggnader,  trädgård samt torpet Plåten. 

Vid Säbyholmsviken låg det egna hemmanet Brunnsvik 
med bostadshus och ekonomibyggnader. Enligt härads-
ekonomiska kartans gränser tillhörde en mindre del 
av utredningsområdet Brunnsvik vid tiden. Vid Kvista-
bergsvägen syns Brunnsviks mark på kartan, den mark 
som Tammsvik senare byggdes på. 

1909 togs Säbyholm över av Sunnerdahlska stiftelse som 
förvandlade platsen till skola. På höjden intill kyrkan 
uppfördes skolhus, efter ritningar av Ivar Tengbom, 

elevhem, idrottsplats och park. Vid Säbyholmsviken 
uppfördes badbryggor, hopptorn samt brygga för 
båttrafik. En ångbåtsbrygga fanns sannolikt redan 
innan på platsen. Där anlände varor från stadens 
handelsträdgårdar till säteriet.

På 1970-talet köptes fastigheten av Stockholms läns 
landsting. Strax därpå uppfördes ännu ett elevhem 
i närheten av den tidigare skolbebyggelsen. 2011 
började Naturbruksgymnasiet med verksamhet på 

Fotografi från 1938 visar skolbyggnader, trädgårdsanläggning och idrottsplats på och 
mellan höjderna. Källa: Digitalt museum.
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På den ekonomiska kartan uppförd 1953-1967 har Tammsvik tillkommit vid Kvista-
bergsviken. Norr om utredningsområdet har Ådövägen dragits

platsen. Gymnasiets nedläggning 2013 innebar slutet 
på den skolverksamhet som bedrevs här i drygt 100 år.  

Under 1900-talet förändrades delar av vägnätet. 
Ytterligare en anslutning från vägen mot Låssa kyrka 
drogs något öster om den tidigare vägen från Ådö. 
Den gamla vägen i väst blev så småningom istället 
en intern väg mot Säbyholms trädgård. Bebyggelsen 
Nya Säbyholm låg därmed placerad mellan de två 
vägarna. Vägarna möts ungefär i höjd med utrednings-

området. Den tidigare trädgårdsliknande strukturen 
intill Nya Säbyholm gick så småningom över till att bli 
odlingsmark. Detta syns på lagaskifteskartan upprättad 
år 1911.

På 1890-talet uppfördes en ny skolbyggnad på höjden 
öster om den nya vägdragningen. I byggnaden bedrevs 
folkskola fram till 1964. Från skolhuset anlades en 
väg längs utredningsområdets östra kant ned mot 
Brunnsviks marker. 

Karta uppförd 1911 vid laga skifte. På kartan är utredningsområdet markerat med röd 
markering och består av odlingsmark. Ådövägen har en ny dragning mot öst. Källa: 
Lantmäteriet.

På den ekonomiska kartan uppförd 1953-1967 har 
en väg dragits ut mot Tammsvik, som uppfördes 
på Brunnsvik mark vid Kvistabergsviken. Vid viken 
uppfördes 1921 huvudbyggnaden tillhörande familjen 
Tamm. Familjen ägde även Ådö gård och, innan 
omvandlingen till skolverksamhet, även Säbyholm. 
Bostadshuset vid Tammsvik har fungerat både som 
värdshus och vilohem för finska soldater. På 1970-talet 
omvandlades gården till konferensanläggning.
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KULTURVÄRDEN

Den historiska vägsträckningen Ådövägen har en 
ålderdomlig karaktär.

Den öppna karaktären kontrasteras av höjderna med skog.

Utredningsområdet utgörs av jordbruksmark. Marken 
har varit en del av sammanhanget som var en 
förutsättning för att sätesgården Låssa, föregångaren 
till Säbyholm, växte fram på höjden där kyrkan 
återfinns idag. När säteriet Säbyholm utvecklades 
under 1600-talet ingick det aktuella området i gårdens 
förutsättningar att fungera och utgjorde då betes- och 
hagmark. När marken sedan kunde odlas omvandlades 
den istället till åkermark. Åkermarken är därmed en 
av de avläsbara delarna i en av landskapets bärande 
berättelse, berättelsen om bygdens framväxt med 
stora, rika gårdar. I dess närhet har senare bebyggelse 
kopplad till Säbyholm och bygden uppförts.

Värdebärande karaktärsdrag
• Åkerns koppling till Säbyholms äldre och nyare  

bebyggelseenheter 

• Kontinuiteten i markens funktion som 
jordbruksmark

• Ådövägen med sin ålderdomliga karaktär som 
historisk kommunikationsled ut på halvön

• Åkermarkens öppna karaktär naturligt inramad 
av höjd i form av bergrygg samt vägar 

Odlingsytan avgränsas tydligt av den historiska vägsträck-
ningen Ådövägen. Vägen leder ut på halvön mot Ådö 
gård. Genom ägande har gården en historisk koppling till 
många av de övriga gårdarna i området. Trots asfaltering 
har vägen en ålderdomlig karaktär och kopplar ihop flera 
av de olika gårdarna. 

Den öppna åkermarken avgränsas tydligt av bergväggen 
i öst. Bergets formation kontrasterar till markens öppna 
karaktär. På höjderna runt området finns flera tidigare 
torp som minner om hur jordbruket organiserades. 

Fornlämningsbild
Odlingsmarken ligger på 10-12 meters höjd över 
havet. Marken är en del i ett område med en rik och 
komplex variation av fornlämningar. Lämningarna 
är koncentrerade till höjderna. Inom utrednings-
området är sannolikheten för fynd av fornlämningar 
därför låg. 
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Från vypunkterna, orangea 
markeringar, har vyer fotogra-
ferats som visar delar av riksin-
tresset Låssa [AB 34] (Låssa 
sn), röd markering. Karta: 
Geoportalen bearbetad av Tyréns.

1. Vy från Låssa kyrka

2. Vy över odlingslandskapet, 
Låssa kyrka och Mälaren

3. Vy mot Säbyholm

4. Landskapsvyn i dalgången

5. Vy från Thoresta

6. Vy norrut, från utrednings-
området

1

2

3

4

6

5

VYER MED KOPPLING TILL RIKSINTRESSET
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Vy 2. Vy över odlingslandskapet som avgränsas av höjden Låssa kyrka och Mälaren.

Vy 1. Bilder tagna från Låssa kyrka ut över odlingslandskapet med Mälaren och höjdryggar som avgränsande element.

Vad vi har möjlighet att se från olika platser i 
landskapet är starkt kopplat till terrängens skiftande 
egenskaper. Från krönet av en höjdrygg ges vida 
utblickar över landskapet medan utblickarna inom en 
dalgång begränsas av dalgångssidorna. 

Nedan beskrivs viktiga vyer kopplade till riksintresse 
för kulturmiljövården Låssa [34 AB] (Låssa sn). Vyerna 
redovisas på karta på s.22.

1. Vy från Låssa kyrka
Vyn från Låssa kyrka präglas av det öppna odlings-
landskapet mellan Låssa kyrka, Mälaren och åsen 
med Stora Ekeby intill. Bebyggelsen ligger i gränsen 
mellan odlingsmark och höjd. Vyn är lantligt präglad 
med stora delar åkermark. Längst ned i dalen syns 
Rösaringsvägen som leder mot Stora Ekeby. 

2. Vy över odlingslandskapet, Låssa kyrka och 
Mälaren
Från korsningen Ålbrunnavägen/Leranvägen, invid 
åsen, är tidslagrena många i vyn över odlingsland-
skapet. I förgrunden syns impediment med fornläm-
ningar i form av gravfält. Låssa kyrka avtecknar sig 
tydligt mot trädridån bortom åkermarken. Genom 
landskapet löper en allé i nord-sydlig riktning ned 
mot Mälaren. Odlingslandskapet i dalgången bortom 
Säbyholm och vägen upp mot Låssa syns ej i vyn.
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Vy 4. I den nord-sydliga dalgången breder åkermarken ut sig. Den bryts upp av åkerholmar och Rösaringsävgen. Söder om 
Rösaringsvägen, synlig på den högra bilden, svänger Ådövägen av mot utredningsområdet som ej syns i vyn.

Vy 3. Vy mot den plats där Säbyholm säteri hade sina centrala delar. På bilden syns ekonomibyggnader och stora lövträd. 

3. Vy mot Säbyholm
Platsen för säteriet Säbyholm har satt sin prägel på 
området. Vypunkten har tagits från vad som idag kallas 
Säbyholm, det vill säga samlingen av bebyggelse kring 
den tidigare skolverksamheten. I vyn syns vad som 
varit en central punkt för gården Säbyholm, ekonomi-
byggnader uppe och i kanten av en höjd omringade 
av stora lövträd. Nedanför syns åkermarken och 
Rösaringsvägen mot Bro. 

4. Landskapsvyn i dalgången 
För resande utmed den historiska vägsträckningen 
mellan Bro och Låssa kyrka och Säbyholm öppnar sig 
dalgången på den norra sidan av vägen. Mot söder 
försvinner Ådövägen inramad av två höjder mot 
utredningsområdet. 
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5. Vy från Thoresta
I vyn söder om höjden på vilken Thoresta gård är 
lokaliserad syns ett vidsträckt odlingslandskap med 
åkermark och åkerholmar. Härifrån syns den historiska 
vägsträckningen som leder mot Säbyholm. En skogsridå 
avgränsar dalgången. 

6. Vy norrut, från utredningsområdet
I vyn från utredningsområdet norrut mot övriga 
riksintresseområdet går det stundtals att skönja 
delar av odlingslandskapet i dalgången norr om 
Rösaringsvägen. I vyn syns den historiska vägsträck-
ningen Ådövägen samt höjden med den äldre 
skolbyggnaden. 

Vy 6. Från utredningområdet kan odlingslandskapet i dalgången norrut skönjas i bakgrunden. Både fotona är tagna norrut 
från Ådövägen och vägens direkta närhet.

Vy 5. Vy från Thoresta ut över dalgången söderut med åkermark. Dalgången fortsätter bakom skogsridån mot Säbyholm 
och utredningsområdet som ej syns i vyn.
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KONSEKVENSANALYS

Föreslagen förändring
För området föreslås att solcellspaneler sätts upp. 
Panelerna sätts upp i rader. Mellan raderna planeras 
marken att hållas öppen för bete. I områdets sydöstra 
hörn placeras en transformatorstation.  

Påverkan på kulturvärden
Påverkan på platsens kulturvärden bedöms bli liten 
under förutsättning att marken i framtiden går att 
uppfatta som jordbruksmark. Genom att den planerade 
insatsen gör ett litet ingrepp i jordbruksmarken under 
ett begränsat antal år bör åtgärden betraktas som 
reversibel. 

Genom att marken kommer att användas som 
betesmark bibehålls funktioner kopplade till jordbruket 
även under tiden panelerna sitter uppe. 

Påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövården Låssa [AB 34]
Ett av rikintressets utpekade uttryck är ”odlingsland-
skapets storskaliga godspräglade karaktär med alléerna 
och det sammanhängande öppna landskapsrummet”. 
Odlingslandskapets storskalighet upplevs framför allt 
i den långsträckta dalgången nordost om Säbyholm 
upp mot Toresta och i landskapsrummet mellan Låssa 
kyrka, Mälaren och Stora Ekeby i väst. För konsekvens-
analysen utreds nedan huruvida utredningsområdet 

Ritning över strängdragning och placering av komponenter. Källa: Stella Futura AB.

uppfattas som en del av uttrycket och på så sätt, eller 
genom påverkan på något av riksintressets övriga 
uttryck, riskerar ge negativ påverkan.

I vyer från punkter runt det vidsträckta odlings-
landskapet mellan Säbyholm och Thoresta bedöms 
utredningsområdet visuellt inte uppfattas som en del 
av det säteripräglade storskaliga odlingslandskapet. 
Den planerade insatsen bedöms därför inte heller 
påverka det sammanhängande odlingslandskapet i 
denna dalgång eller Låssa kyrka negativt.

Odlingslandskapet mellan Låssa kyrka, Mälaren 
och Stora Ekeby med många närliggande lämningar 
bedöms inte påverkas negativt av den planerade 
insatsen, då den inte ligger i blickfånget för vyn ut 
över odlingslandskapet. 

Det större landskapsrummet bestående av  det 
vidsträckta odlingslandskapet mellan Säbyholm och 
Thoresta är synligt från vissa delar av utrednings-
området längs med den historiska, ålderdomliga vägen 
som knyter samman odlingsmarkerna. Solcellsan-
lägggningens påverkan på odlingslandskapets värden 
bedöms vara marginell. Påverkan är rent visuell och 
bedöms bara kunna upplevas i utredningsområdets 
avgränsade landskapsrum. Vägsträckningen i sig 
kommer inte att påverkas. Ur kulturmiljösynpunkt är 
det positivt att tillhörande transformatorstation inte 
placeras längs med den historiska vägsträckningen utan 
placeras i områdets sydöstra hörn. 

Sammantaget bedöms den föreslagna solcellsparken 
endast ge marginell påverkan på riksintresset. 
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TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för 
olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, 
Tryckfärgsvägen 6 

Förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs 

 ägaren till fastigheten Bro-Skällsta 1:14, samt 

Alanex Bygg AB 559153-6411, ägare till Byggnad D på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, en byggsanktionsavgift om 21 638 kr på grund av att ha påbörjat 

Byggnad D utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, Tryckfärgsvägen 6, Upplands-Bro kommun, se byggnaden som 

visas i bilaga 1. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägare  och 

byggnadsägare Alanex Bygg AB.  

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter det att 

beslutet har delgetts respektive Alanex Bygg AB. En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet.  

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det byggts fyra byggnader utan att det hade sökts 

bygglov eller fåtts startbesked för dem. Efter att förslag till beslut har skickats 

till fastighetsägaren och dess hyresgäst (byggnadsägaren) har tre av fyra 

byggnader tagits bort. Därför ska en byggsanktionsavgift tas ut av 

fastighetsägaren och byggnadsägaren för den kvarvarande byggnaden.  
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Beslutsunderlag 

 Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 4 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

 Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

 Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

 Protokoll från Tillsynsbesök 2 februari 2022 

 Förslag till beslut 7 februari 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2022 

Ärendet 

Avgiftsskyldiga 

Fastighetsägare:  

 

Byggnadsägare: Alanex Bygg AB, 559153–6411 

Byggnadsägarens adress: MAJVÄGEN 21, 177 61 Järfälla 

Planförhållanden 

Detaljplan   6803 – industriändamål  

Bevarandeintressen  föreligger inte 

Strandskydd  Nej 

Fornminne  Nej 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de avgiftsskyldiga för 

yttrande den 17 november 2021 och 7 februari 2022. Inget yttrande på senaste 

förslag till beslut har kommit in. 

Historik 

Bygglovsenheten har vid platsbesök den 5 och 17 maj 2021 på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14 uppmärksammat att det har byggts ett flertal byggnader på 

fastigheten utan att det har sökts bygglov för dem. 
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Fastighetsägaren uppgav den 4 juni 2021 i telefon till tillsynshandläggaren att 

det är Alanex Bygg AB (Alanex) som hyr marken där byggnaderna står. Han 

uppgav vidare att den stora konstruktionen (Byggnad A) utgörs av enbart 

ställningar. Enligt honom ska den därför inte betraktas som byggnad. 

Bygglovsenheten gav den 4 juni 2021 Alanex såsom byggnadsägare möjlighet 

att inkomma med en förklaring varför byggnaderna har uppförts inklusive en 

beskrivning av byggnadernas syften och mått såsom höjd, bredd och byggarea. 

Den 10 juni 2021 ringer en anställd från Alanex tillsynshandläggaren och 

förklarar följande. Den stora konstruktionen utgör en ställningskonstruktion i 

vilken det ligger ställningar i. Konstruktionen är konstruerad som väderskydd 

för ställningar. Den är därför inte någon byggnad. Tillsynshandläggaren 

förklarar för den anställde att Bygglovsenheten bedömer att 

ställningskonstruktionen utgör en byggnad och är därför bygglovspliktig. 

Problematiskt är framför allt att den stora byggnaden, Byggnad A, står mycket 

nära järnvägen och behöver förmodligen flyttas längre bort. 

Tillsynshandläggaren ger henne kontaktuppgifter till en bygglovshandläggare 

för att diskutera en eventuell ansökan om bygglov för byggnaderna samt 

placering av byggnaderna. Den anställde uppger att hon vill prata med sin chef 

och ta kontakt med bygglovshandläggaren. 

Den 22 juni 2021 ringer tillsynshandläggaren bolaget och frågar den anställde 

om hon redan har varit i kontakt med bygglovshandläggaren angående ärendet. 

Hon meddelar att hennes chef är på semester och att hon kan avstämma med 

chefen veckan därpå angående Bygglovsenhetens underrättelse och därefter ta 

kontakt med Bygglovsenheten. 

Den 9 september 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och uppmärksammar att byggnaden är kvar på platsen. 

Den 22 september 2021 gav Bygglovsenheten fastighetsägaren och 

byggnadsägaren senast den 6 oktober 2021 möjlighet att inkomma med 

synpunkter på Bygglovsenhetens utkast till förslag till beslut till Bygg- och 

miljönämnden om att förelägga fastighetsägaren att ta bort byggnaden samt allt 

material som ligger till grund för bedömning i ärendet. Alternativt gavs de 

möjlighet att komma in med dokumentation om att det har gjorts rättelse 

genom att riva byggnad A. 

Den 14 oktober 2021 beslutar Bygg- och miljönämnden att förelägga 

 såsom ägare för fastigheten av Bro-Skällsta 1:14 att riva 

Byggnad A på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 senast två månader efter att han 

har tagit del av detta beslut. Föreläggandet förenas med ett löpande vite för 

 om 100.000 kr för varje period om en månad som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två månader. 

Den 15 oktober 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och ser att byggnaderna är kvar på platsen. 
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Den 18 oktober 2021 ringer tillsynshandläggaren och meddelar att 

företrädaren för Alanex ska kontakta tillsynshandläggaren angående frågan om 

bygglovsplikt för bolagets byggnader. 

Den 19 oktober 2021 träffar tillsynshandläggaren en företrädare av Alanex på 

kommunhuset. Företrädaren uppger att Byggnad A enbart består av ställningar, 

att den kan monteras och demonteras inom två timmar och att konstruktionen 

inte finns på något sätt inom marken. Konstruktionen utgörs av ställningar som 

precis vid husrenovering inte behöver bygglov. Hon uppger att de är byggare 

och använder samma konstruktion på varje byggplats, att de inte frågar om 

bygglov i sådana fall utan det är fastighetsägarens ansvar. Konstruktionen är 

alltså inte bygglovspliktig. Enligt företrädaren är den lilla, vita konstruktionen 

inte heller förankrat i marken, är lätt flyttbar och behöver bara lastas med kran 

på lastbil för att kunna avlägsnas från fastigheten. Tillsynshandläggaren 

informerar företrädaren om vad som utgör definition av en byggnad enligt 

1 kap. 4 § PBL samt att bolaget tillsammans med fastighetsägaren behöver 

betala en byggsanktionsavgift för att ha uppfört byggnaderna utan bygglov och 

startbesked om bolaget eller fastighetsägare inte gör rättelse. Vidare står 

bolagets byggnader delvis på naturmark och prickmark varför de inte kan 

beviljas bygglov i efterhand för byggnaderna. Företrädaren meddelar under 

mötet att bolaget kommer riva sina byggnader och flytta från platsen, men att 

de behöver tid till och med den 19 december 2021 för att kunna avsluta hela 

rivningen och flytten. 

Den 18 november 2021 ansöker Alanex om rivningslov för byggnaderna A, B, 

C och D, se Bygg.2021.463. Rivningslov beviljas för byggnaderna den 

6 december 2021. 

Den 10 januari ringer tillsynshandläggaren  angående om 

byggnaderna har rivits efter att Alanex har fått rivningslov. Fastighetsägaren 

uppger att bara den lilla vita bygganden är kvar men att den ska flyttas snart 

och allt annat har rivits samt att alla staket är borta. Samma dag ringer 

tillsynshandläggaren  från Alanex. Hon uppger att tre byggnader 

är rivna och att det vita huset som är 50 kvm är kvar. Hon uppger att bolaget 

inväntar besked från Trafikverket för att kunna få flytta byggnaden och att hon 

ska kolla nästa vecka om byggnaden är kvar. 

Vid tillsynsbesök den 2 februari 2021 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

byggnaderna A, B och C har tagits bort, men att Byggnad D finns kvar på 

platsen. 

Den 7 februari 2021 skickar Bygglovsenheten nytt förslag till beslut till de 

fastighetsägaren och byggnadsägaren. 
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Lagrum 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

I 11 kap. 53 a § PBL stadgas att en byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 

sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 

begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen 

ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 

allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 
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Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

I 11 kap. 61 § PBL stadgas att en byggsanktionsavgift ska betalas inom två 

månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 

avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 

bestämt en senare betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 

avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 2 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten 

byggnad 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea. 

Förslag och motivering till beslut 

Av Boverkets hemsida med information om bygglovspliktiga konstruktioner 

framgår att tält kan till exempel vara konstruerade av lättare material som till 

exempel plast, tyg eller skinn. Sådana konstruktioner kräver bygglov för 

nybyggnad om de har en varaktig konstruktion, är varaktigt placerade och är 

konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det saknas vägledning i 

förarbeten och rättspraxis för när tält är byggnader. Exempel på tält som kan 

kräva bygglov är lagertält, evenemangstält, partytält, hustält, och tältstugor. 

Det som främst är avgörande för lovplikten är om tältet har en varaktig 

konstruktion och är varaktigt placerad. 

Både fastighetsägaren och byggnadsägaren har uppgett att konstruktionerna A 

och D inte utgör byggnader, eftersom de är tält respektive inte förankrade i 

marken. 
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Bygglovsenheten bedömer inte att någon av de aktuella konstruktionerna A, B, 

C eller D är tält, men att de i vart fall har funnits på platsen sedan mitten av 

april 2021 och är konstruerade och avsedda att finnas uppställda under lång tid. 

Samtliga konstruktioner består också av väggar och tak. Konstruktionerna A, 

B, C och D på Bro-Skällsta 1:14 har således en varaktig konstruktion och är 

varaktigt placerade vilket tillsammans med deras utformning gör att de ska 

anses som byggnader respektive nybyggnader enligt 1 kap. 4 § PBL. Att de 

delvis är konstruerade av ställningar, plasttyg, OBS-skivor, inte förankrade i 

marken, lätt att demontera eller snabbt flyttbara leder inte till en annan 

bedömning. 

Utifrån platsbesöken 5 och 17 maj samt 15 oktober 2021 och flygfoton från 

2019, 2020 och 2021 bedömer Bygglovsenheten att byggnaderna A, B, C och 

D har uppförts på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 kortare tid tillbaka än fem år, 

se bilaga 1. 

Fastigheten Bro-Skällsta 1:14 omfattas av detaljplan och ska tjäna 

industriändamål. Samtliga byggnader är därför bygglovspliktiga nybyggnader 

enligt 9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov för dem. Byggnaderna har 

således uppförts utan startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 

11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Byggnaderna A, B och C är dock numera borttagna, varför det inte ska tas ut 

en byggsanktionsavgift för dessa byggnader. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för Byggnad D framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

Byggnad D är enligt 9 kap. 6 § 2 p. PBF: 

(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 

För byggnad D bestäms byggsanktionsavgiften till följande: 

Area: 54,6 kvm 

Sanktionsarea: 39,6 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,25*48300)+(0,005*48300*39,6) = 21 638 kr 

är fastighetsägare av Bro-Skällsta 1:14 sedan år 2014 och var 

således fastighetsägare vid överträdelsen. Ägare till Byggnad D är Alanex 

Bygg AB, vilket gör dem solidariskt ansvariga för att betala 

byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 60 § PBL. 

Bygglovsenheten bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för de aktuella överträdelserna, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelserna, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2022-02-14   

 
 

Upplysningar 

Bygglovsenheten upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad D rivs. 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 10 mars 2022. 

Bygglovsenheten planerar även att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten den 

9 mars 2022 på eftermiddagen. 

För det fall att det söks bygglov för Byggnad D och bygglov kommer att 

beviljas eller nekas av Bygg- och miljönämnden har inte någon rättelse skett 

och den aktuella byggsanktionsavgiften för avsaknad av startbesked för 

nybyggnad ska tas ut den 10 mars 2022 om inte rättelse har skett till dess. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.    

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Florian Reitmann 

 Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

2. Tjänsteanteckning telefonsamtal 4 juni 2021 

3. Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

4. Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

5. Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

6. Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

7. Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

8. Protokoll från Tillsynsbesök 2 februari 2022 

9. Förslag till beslut 7 februari 2022  
  



20 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 - BMN 22/0001-11 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 : TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 9 (9)  
2022-02-14   

 
 

Beslut sänds till 

Med mottagningsbevis: 

1.  

Ombud för 1: Jan Alexanderson och Jonathan Johansson, Wistrand 

Advokatbyrå, P.O. Box 7543, 103 93, Stockholm 

2. Alanex Bygg AB, MAJVÄGEN 21, 177 61 Järfälla 
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Fastighet  

 

Adress (översikt)  

 

Lagfart/Tomträtt (översikt)  

 

Överlåten från akt 

BRO-SKÄLLSTA 1:14
Fastighetsnyckel: 10339451 Uppdaterad datum: 2019-03-06

Distriktsnamn: Bro Allmän del senast ändrad: 19890428

Status: Levande Senast ändrad: 2021-10-25

Tryckfärgsvägen 6 19740 Bro

 1/1 Lagfart (Beviljad)

Fång: Köp 2014-06-03

Köpeskilling: 7900000 SEK

Inskr.dag: 2014-06-19

Aktnummer: 14/19233

96/12247 Andel:  1/1
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o

Flygfoto taget 2021-04-16 av 
Lantmäteriet över Bro-Skällsta 1:14

Byggnad AByggnad A

Byggnad B

Byggnad C

Byggnad D
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november 11, 2021

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [m] 1:706,42

o
 Flygfoto taget 2021-04-18/19 av Upplands-Bro kommun över Bro-Skällsta 1:14
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

1 

Byggnad D 

Byggnad A 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

2 

Byggnad A 

Byggnad B 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

3 
 

Byggnad B 
Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

4 

Byggnad D 

Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

5 
 

Byggnad D 



20 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 - BMN 22/0001-11 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 : 1. ByggnaderpaBroSkallsta114flygfotonochtillsynsfoton_509614

Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

6 

Byggnad D 

Byggnad B 

Byggnad C 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

7 
 

Byggnad C 



20 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 - BMN 22/0001-11 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 : 1. ByggnaderpaBroSkallsta114flygfotonochtillsynsfoton_509614

Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

8 

Byggnad B 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 
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Byggnad A 

Byggnad B 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

10 

Byggnad A 
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Foton tagna av Florian Reitmann vid tillsynsbesök 15 oktober 2021 på Bro-Skällsta 1:14 

11 
 

 

Byggnad A 
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november 4, 2021

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [m] 1:658,22

o
Bro-Skällsta 1:14 den 2019-07-19 - flygfoto av Lantmäteriet
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Telefon till 
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.21
Tid: den 4 juni 2021 kl:17:16
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
Jag ringer 3 juni 2021  för att ta reda på vem som hyr marken intill RTF
på fastigheten BRO-SKÄLLSTA 1:14.  säger att det är Alanex Ställning
AB som hyr marken och att telefonnumret till bolaget är . Han uppger
vidare att den stora konstruktionen utgörs av bara ställningar och att den lilla, vita
konstruktionen som han kallar för kontoret är också flyttbart, eftersom de inte är
förankrade i grunden. Han uppger att de därför inte ska betraktas som byggnader.
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Anteckning Telefonsamtal från 
Riktning: IN
Ärende: TILLSYN.2021.21
Tid: den 10 juni 2021 kl:14:49
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
 från Alanex Bygg AB ringer mig och förklarar följande. Den stora

konstruktionen utgör en ställningskonstruktion i vilken det ligger ställningar i.
Konstruktionen är konstruerad som väderskydd för ställningar. Den är därför inte
någon byggnad. Den mindre, vita byggnaden är flyttbar och står inte fast på marken,
eftersom den står på tegelstenar. Den används som kontor för personer som jobbar där
under dagen.

Jag förklarar för  att jag bedömer att både ställningskonstruktionen samt
kontoret utgör byggnader och är därför bygglovspliktiga. Jag upplyser henne om att
även för tält kan det krävas bygglov om de är varaktigt placerade. Problematiskt är
framförallt att den stora byggnaden står mycket nära järnvägen och behöver
förmodligen flyttas längre bort. Jag ger henne kontaktuppgifter till Tomislav Dragoja
för att diskutera en eventuell ansökan om bygglov för byggnaderna samt placering av
byggnaderna. Hon uppger att hon vill prata med sin chef och ta kontakt med
Tomislav.
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Anteckning Samtal till 
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.21
Tid: den 22 juni 2021 kl:10:11
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
Jag ringer  och frågar henne om hon redan har varit i kontakt med vår
bygglovshandläggare angående ärendet. Hon meddelar att hennes chef är på semester
och att hon väl torsdag nästa vecka kan avstämma med chefen angående vår
underrättelse och därefter ta kontakt med bygglovsavdelningen.
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Anteckning Telefonsamtal
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.21
Tid: den 18 oktober 2021 kl:14:53
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:  ringer mig angående Alanex stora vita byggnad.  Jag berättar att
den står på prickmark och naturmark, dvs på en plats som inte får bebyggas. 
förnekar att detta handlar om naturmark, utan industrimark och uppger att den vita
konstruktionen inte är en byggnad bl.a. eftersom den är flyttbar.  säger att han
ska kontakta Alanex som ska ta kontakt med mig angående den stora vita byggnaden.
Jag frågar  angående byggnaderna som har precis ställts norr om gasolstationen.

 svarar att ”de” har hyrt platsen och ställer bara containrar där. De kommer om en
månad och ska skriva kontrakt och betala hyran. De har tre månader uppsägningstid.
Den vita containern med toalett tillhör dem som hyr platsen för containrarna. 
Senare denna dag ringer mig en anställd från Alanex och bekräftar att 
kommer hälsa på mig på kommunhuset kl 15 imorgon den 19 oktober.
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Anteckning Möte med Byggnadsägare
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.21
Tid: den 4 november 2021 kl:16:47
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
Jag möter  på kommunhuset den 19 oktober 2021, kl. 15.00. 
undrar varför bygglov skulle behövas för den stora vita konstruktionen på fastigheten
Bro-Skällsta 1:14 och som ägs av Alanex. Hon visar en bild på sin mobil inifrån den
vita konstruktionen. På fotot visas att konstruktionen består av ställningar med vita
presenningar som väggar och tak.

Hon uppger att konstruktionen enbart består av ställningar, att den kan monteras och
demonteras inom två timmar och att konstruktionen inte finns på något sätt inom
marken. Konstruktionen utgörs av ställningar som precis vid husrenovering inte
behöver bygglov. Hon uppger att de är byggare och använder samma konstruktion på
varje byggplats, att de inte frågar om bygglov i sådana fall utan det är
fastighetsägarens ansvar. Konstruktionen är alltså inte bygglovspliktig.

Enligt henne är den lilla, vita konstruktionen inte heller förankrat i marken, är lätt
flyttbar och behöver bara lastas med kran på lastbil för att kunna avlägsnas från
fastigheten.

 uppger att hon frågade  angående var de kan placera
byggställningarna och han sa att Alanex kan montera de direkt mot staketet på
fastigheten. uppger att de sparade en meter mot fastighetsgränsen för att en ska
kunna gå runt konstruktionen.
Jag påtalar för  att konstruktionerna som tillhör Alanex är bygglovspliktiga
byggnader och att de inte kan få vara på den aktuella platsen till följd av att de
befinner sig på naturmark/prickmark och är för nära järnvägen. Bolagets upplag i
form av ställningar befinner sig också på delvis naturmark och prickmark.
Jag berättar vidare att Bygg- och miljönämnden kommer ge bolaget och
fastighetsägaren tillfälle att skaffa bort byggnaderna innan Bygg- och miljönämnden
beslutar om att Alanex och fastighetsägare behöver betala en byggsanktionsavgift till
följd av att de har byggt byggnaderna utan startbesked. Jag visar henne ett
räkneexempel med en summa för byggsanktionsavgift som togs fram med hjälp av
Boverkets beräkningsguide.

 meddelar att de kommer flytta från platsen, men att de tidigast kan flytta den 1
december och att de behöver tid tills 19 december för att kunna flytta helt och hållet
från aktuella platsen.
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Anteckning Samtal med fastighetsägare och byggnadsägare
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.21
Tid: den 10 januari 2022 kl:14:28
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
Jag ringer  angående om byggnaderna har rivits efter att Alanex har fått
rivningslov. uppger att bara den lilla vita bygganden är kvar men ska flyttas
snart och allt annat har rivits samt att alla staket är borta.

Jag ringer sedan  från Alanex. Hon uppger att tre byggnader är rivna
och att det vita huset som är 50 kvm är kvar. Hon uppger att bolaget inväntar besked
från Trafikverket och att hon ska kolla nästa vecka om byggnaden är kvar.
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PROTOKOLL 1 (4)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-02-07 TILLSYN.2021.21

Alanex Bygg AB

MAJVÄGEN 21
17761 Järfälla

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.21
Ärendet avser: Misstanke om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:14
Adress: Tryckfärgsvägen 6

Besöksdatum: 2022-02-02
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Mätingenjör
Fastighetsägare
son till fastighetsägare

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesök den 2 februari 2022 noterade Bygglovsenheten att byggnaderna A, B och C
var nedmonterade och bortskaffade. Enbart Byggnad D var kvar på platsen.
uppgav vid besöket att Alanex kommer flytta byggnaden så fort företaget har fått tillstånd
från Trafikverket för att få flytta byggnaden.
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PROTOKOLL 3 (4)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-02-07 TILLSYN.2021.21

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.21
Ärendet avser: Misstanke om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:14
Adress: Tryckfärgsvägen 6

Besöksdatum: 2022-02-02
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

, Mätingenjör
, Fastighetsägare
son till fastighetsägare

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesök den 2 februari 2022 noterade Bygglovsenheten att byggnaderna A, B och C
var nedmonterade och bortskaffade. Enbart Byggnad D var kvar på platsen.
uppgav vid besöket att Alanex kommer flytta byggnaden så fort företaget har fått tillstånd
från Trafikverket för att få flytta byggnaden.
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UTKAST TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsenheten 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

2022-02-07  TILLSYN.2021.21  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

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

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

 

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av byggnad 
utan startbesked på Bro-Skällsta 1:14, 
Tryckfärgsvägen 6 

Förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL påförs 

, ägaren till fastigheten Bro-Skällsta 1:14 samt 

Alanex Bygg AB 559153-6411, ägare till Byggnad D på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14 en byggsanktionsavgift om 21 638 kr på grund av att ha påbörjat 

Byggnad D utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten Bro-

Skällsta 1:14, Tryckfärgsvägen 6, Upplands-Bro kommun, se byggnaden som 

visas i bilaga 1. 

Avgiften ska delas solidariskt mellan fastighetsägare och 

byggnadsägare Alanex Bygg AB.  

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter det att 

beslutet har delgetts  respektive Alanex Bygg AB. En faktura 

kommer att skickas ut separat. 

 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se via e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På en industrifastighet har det byggts fyra byggnader utan att det hade sökts 

bygglov eller fåtts startbesked för dem. Efter att förslag till beslut har skickats 

till fastighetsägaren och dess hyresgäst (byggnadsägaren) har tre av fyra 

byggnader tagits bort. Därför ska en byggsanktionsavgift tas ut av 

fastighetsägaren och byggnadsägaren för den kvarvarande byggnaden. 
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Samhällsb 

 

Datum  2 (8)  
2022-02-07    

 

Beslutsunderlag 

1. Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

2. Tjänsteanteckning telefonsamtal 4 juni 2021 

3. Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

4. Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

5. Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

6. Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

7. Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

8. Protokoll från Tillsynsbesök 2 februari 2022 

9. Fastighetsägarens eller byggnadsägarens yttrande över förslag till beslut 

den 20xx-xx-xx 

10. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 20xx-xx-xx 

Avgiftsskyldiga 

 
 

 
Byggnadsägare: Alanex Bygg AB, 559153-6411 
Byggnadsägarens adress: MAJVÄGEN 21, 177 61 Järfälla 

Planförhållanden 

Detaljplan   6803 – industriändamål  

Bevarandeintressen  föreligger inte 
Strandskydd  Nej 
Fornminne  Nej 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de avgiftsskyldiga för 

yttrande den 17 november 2021 och 7 februari 2022. Ett eventuellt inkommit 

yttrande från de avgiftsskyldiga kommer läggas som underlag för beslut. 

Historik 

Bygglovsenheten har vid platsbesök den 5 och 17 maj 2021 på fastigheten Bro 

Skällsta 1:14 uppmärksammat att det har byggts ett flertal byggnader på 

fastigheten utan att det har sökts bygglov för dem. 

Fastighetsägaren uppgav den 4 juni 2021 i telefon till tillsynshandläggaren att 

det är Alanex Bygg AB (Alanex) som hyr marken där byggnaderna står. Han 

uppgav vidare att den stora konstruktionen (Byggnad A) utgörs av enbart 

ställningar. Enligt honom ska den därför inte betraktas som byggnad. 

Bygglovsenheten gav den 4 juni 2021 Alanex såsom byggnadsägare möjlighet 

att inkomma med en förklaring varför byggnaderna har uppförts inklusive en 

beskrivning av byggnadernas syften och mått såsom höjd, bredd och byggarea. 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (8)  
2022-02-07    

 

Den 10 juni 2021 ringer en anställd från Alanex tillsynshandläggaren och 

förklarar följande. Den stora konstruktionen utgör en ställningskonstruktion i 

vilken det ligger ställningar i. Konstruktionen är konstruerad som väderskydd 

för ställningar. Den är därför inte någon byggnad. Tillsynshandläggaren 

förklarar för den anställde att Bygglovsenheten bedömer att 

ställningskonstruktionen utgör en byggnad och är därför bygglovspliktig. 

Problematiskt är framför allt att den stora byggnaden, Byggnad A, står mycket 

nära järnvägen och behöver förmodligen flyttas längre bort. 

Tillsynshandläggaren ger henne kontaktuppgifter till en bygglovshandläggare 

för att diskutera en eventuell ansökan om bygglov för byggnaderna samt 

placering av byggnaderna. Den anställde uppger att hon vill prata med sin chef 

och ta kontakt med bygglovshandläggaren. 

Den 22 juni 2021 ringer tillsynshandläggaren bolaget och frågar den anställde 

om hon redan har varit i kontakt med bygglovshandläggaren angående ärendet. 

Hon meddelar att hennes chef är på semester och att hon kan avstämma med 

chefen veckan därpå angående Bygglovsenhetens underrättelse och därefter ta 

kontakt med Bygglovsenheten. 

Den 9 september 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och uppmärksammar att byggnaden är kvar på platsen. 

Den 22 september 2021 gav Bygglovsenheten fastighetsägaren och 

byggnadsägaren senast den 6 oktober 2021 möjlighet att inkomma med 

synpunkter på Bygglovsenhetens utkast till förslag till beslut till Bygg- och 

miljönämnden om att förelägga fastighetsägaren att ta bort byggnaden samt allt 

material som ligger till grund för bedömning i ärendet. Alternativt gavs de 

möjlighet att komma in med dokumentation om att det har gjorts rättelse 

genom att riva byggnad A. 

Den 14 oktober 2021 beslutar Bygg- och miljönämnden att förelägga 

 såsom ägare för fastigheten av Bro-Skällsta 1:14 att riva 

Byggnad A på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 senast två månader efter att han 

har tagit del av detta beslut. Föreläggandet förenas med ett löpande vite för 

om 100.000 kr för varje period om en månad som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två månader. 

Den 15 oktober 2021 gör tillsynshandläggaren ett till tillsynsbesök på 

fastigheten och ser att byggnaderna är kvar på platsen. 

Den 18 oktober 2021 ringer tillsynshandläggaren och meddelar att 

företrädaren för Alanex ska kontakta tillsynshandläggaren angående frågan om 

bygglovsplikt för bolagets byggnader. 

Den 19 oktober 2021 träffar tillsynshandläggaren en företrädare av Alanex på 

kommunhuset. Företrädaren uppger att Byggnad A enbart består av ställningar, 

att den kan monteras och demonteras inom två timmar och att konstruktionen 

inte finns på något sätt inom marken. Konstruktionen utgörs av ställningar som 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (8)  
2022-02-07    

 

precis vid husrenovering inte behöver bygglov. Hon uppger att de är byggare 

och använder samma konstruktion på varje byggplats, att de inte frågar om 

bygglov i sådana fall utan det är fastighetsägarens ansvar. Konstruktionen är 

alltså inte bygglovspliktig. Enligt företrädaren är den lilla, vita konstruktionen 

inte heller förankrat i marken, är lätt flyttbar och behöver bara lastas med kran 

på lastbil för att kunna avlägsnas från fastigheten. Tillsynshandläggaren 

informerar företrädaren om vad som utgör definition av en byggnad enligt 

1 kap. 4 § PBL samt att bolaget tillsammans med fastighetsägaren behöver 

betala en byggsanktionsavgift för att ha uppfört byggnaderna utan bygglov och 

startbesked om bolaget eller fastighetsägare inte gör rättelse. Vidare står 

bolagets byggnader delvis på naturmark och prickmark varför de inte kan 

beviljas bygglov i efterhand för byggnaderna. Företrädaren meddelar under 

mötet att bolaget kommer riva sina byggnader och flytta från platsen, men att 

de behöver tid till och med den 19 december 2021 för att kunna avsluta hela 

rivningen och flytten. 

Den 18 november 2021 ansöker Alanex om rivningslov för byggnaderna A, B, 

C och D, se Bygg.2021.463. Rivningslov beviljas för byggnaderna den 

6 december 2021. 

Den 10 januari ringer tillsynshandläggaren  angående om 

byggnaderna har rivits efter att Alanex har fått rivningslov. Fastighetsägaren 

uppger att bara den lilla vita bygganden är kvar men att den ska flyttas snart 

och allt annat har rivits samt att alla staket är borta. Samma dag ringer 

tillsynshandläggaren  från Alanex. Hon uppger att tre byggnader 

är rivna och att det vita huset som är 50 kvm är kvar. Hon uppger att bolaget 

inväntar besked från Trafikverket för att kunna få flytta byggnaden och att hon 

ska kolla nästa vecka om byggnaden är kvar. 

Vid tillsynsbesök den 2 februari 2021 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

byggnaderna A, B och C har tagits bort, men att Byggnad D finns kvar på 

platsen. 

Lagrum 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 
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Samhällsb 

 

Datum  5 (8)  
2022-02-07    

 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

I 11 kap. 53 a § PBL stadgas att en byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall 

sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 

begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen 

ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 

allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

I 11 kap. 61 § PBL stadgas att en byggsanktionsavgift ska betalas inom två 

månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den 

avgiftsskyldige. Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har 

bestämt en senare betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 
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Samhällsb 

 

Datum  6 (8)  
2022-02-07    

 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 

avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 2 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

är för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten 

byggnad 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea. 

Förslag och motivering till beslut 

Av Boverkets hemsida med information om bygglovspliktiga konstruktioner 

framgår att tält kan till exempel vara konstruerade av lättare material som till 

exempel plast, tyg eller skinn. Sådana konstruktioner kräver bygglov för 

nybyggnad om de har en varaktig konstruktion, är varaktigt placerade och är 

konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det saknas vägledning i 

förarbeten och rättspraxis för när tält är byggnader. Exempel på tält som kan 

kräva bygglov är lagertält, evenemangstält, partytält, hustält, och tältstugor. 

Det som främst är avgörande för lovplikten är om tältet har en varaktig 

konstruktion och är varaktigt placerad. 

Både fastighetsägaren och byggnadsägaren har uppgett att konstruktionerna A 

och D inte utgör byggnader, eftersom de är tält respektive inte förankrade i 

marken. 

Bygglovsenheten bedömer inte att någon av de aktuella konstruktionerna A, B, 

C eller D är tält, men att de i vart fall har funnits på platsen sedan mitten av 

april 2021 och är konstruerade och avsedda att finnas uppställda under lång tid. 

Samtliga konstruktioner består också av väggar och tak. Konstruktionerna A, 

B, C och D på Bro-Skällsta 1:14 har således en varaktig konstruktion och är 

varaktigt placerade vilket tillsammans med deras utformning gör att de ska 

anses som byggnader respektive nybyggnader enligt 1 kap. 4 § PBL. Att de 

delvis är konstruerade av ställningar, plasttyg, OBS-skivor, inte förankrade i 

marken, lätt att demontera eller snabbt flyttbara leder inte till en annan 

bedömning. 



20 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 - BMN 22/0001-11 TILLSYN.2021.21, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6 : 9. UtkastTjansteskrivelseSanktionsavgift_517925

 
Samhällsb 

 

Datum  7 (8)  
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Utifrån platsbesöken 5 och 17 maj samt 15 oktober 2021 och flygfoton från 

2019, 2020 och 2021 bedömer Bygglovsenheten att byggnaderna A, B, C och 

D har uppförts på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 kortare tid tillbaka än fem år, 

se bilaga 1. 

Fastigheten Bro-Skällsta 1:14 omfattas av detaljplan och ska tjäna 

industriändamål. Samtliga byggnader är därför bygglovspliktiga nybyggnader 

enligt 9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov för dem. Byggnaderna har 

således uppförts utan startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 

11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 4 p. PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Byggnaderna A, B och C är dock numera borttagna, varför det inte ska tas ut 

en byggsanktionsavgift för dessa byggnader. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för Byggnad D framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

Byggnad D är enligt 9 kap. 6 § 2 p. PBF: 

(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 

 

För byggnad D bestäms byggsanktionsavgiften till följande: 

Area: 54,6 kvm 

Sanktionsarea: 39,6 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,25*48300)+(0,005*48300*39,6) = 21 638 kr 

 

är fastighetsägare av Bro-Skällsta 1:14 sedan år 2014 och var 

således fastighetsägare vid överträdelsen. Ägare till Byggnad D är Alanex 

Bygg AB, vilket gör dem solidariskt ansvariga för att betala 

byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 60 § PBL. 

Bygglovsenheten bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för de aktuella överträdelserna, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelserna, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 

Upplysningar 

Bygglovsenheten upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad D rivs. 
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Samhällsb 

 

Datum  8 (8)  
2022-02-07    

 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 10 mars 2022. 

Bygglovsenheten planerar även att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten den 

9 mars 2022 på eftermiddagen. 

För det fall att det söks bygglov för Byggnad D och bygglov kommer att 

beviljas eller nekas av Bygg- och miljönämnden har inte någon rättelse skett 

och den aktuella byggsanktionsavgiften för avsaknad av startbesked för 

nybyggnad ska tas ut den 10 mars 2022 om inte rättelse har skett till dess. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

För Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg 

Bygglovschef    Florian Reitmann 

     Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Byggnader på Bro-Skällsta 1:14 - flygfoton och tillsynsfoton 

2. Tjänsteanteckning telefonsamtal 4 juni 2021 

3. Tjänsteanteckning telefonsamtal 10 juni 2021 

4. Tjänsteanteckning telefonsamtal 22 juni 2021 

5. Tjänsteanteckning telefonsamtal 18 oktober 2021 

6. Tjänsteanteckning möte med byggnadsägare 19 oktober 2021 

7. Tjänsteanteckning telefonsamtal med fastighetsägare och 

byggnadsägare 10 januari 2022 

8. Protokoll från Tillsynsbesök 2 februari 2022 

9. Fastighetsägarens eller byggnadsägarens yttrande över förslag till beslut 

den 20xx-xx-xx 

 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till 

1.  

Ombud för 1: Jan Alexanderson och Jonathan Johansson, Wistrand 

Advokatbyrå, P.O. Box 7543, 103 93, Stockholm 

 

2. Alanex Bygg AB, MAJVÄGEN 21, 177 61 Järfälla 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(17)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2022-02-14 BMN 22/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och 
uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar för fastigheten Bro-Skällsta 1:138, 

Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun att förelägga 

Brobäckens Fastighets AB, 559013-4127 såsom ägare av fastigheten  

Bro-Skällsta 1:138: 

 

a) att riva del av Byggnad A som har uppförts mellan 2010 och 2011, 

b) att riva del av Byggnad A som har uppförts mellan 2013 och 2015, 

c) att riva hela Byggnad B. 

 

Rivning enligt punkterna 1, 2 och 3 ska ha utförts senast tre månader efter 

att fastighetsägaren har delgetts detta beslut. Byggnaderna visas och 

markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, se bilaga 1 samt i 

bilaga 2 s. 1–12 för Byggnad A och s. 12-17 för Byggnad B. 

 

Föreläggandet om rivning förenas med ett löpande vite för 

Brobäckens Fastighets AB om 2 000 000 kr för varje period om tre 

månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den 

föreskrivna tiden om tre månader. Föreläggandet om rivning förenat med 

vite gäller omedelbart och beslutas med stöd av 11 kap. 20, 37 och 38 §§ 

plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får 

Bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av 

Byggnad A och Byggnad B på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska 

genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (17)  
2022-02-14    

 
 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 4 p. plan- och 

byggförordningen, (2011:338), PBF påförs Brobäckens Fastighets AB, 

559013–4127 samt Björnentreprenad Aktiebolag, 556379-072 en 

byggsanktionsavgift om 341 481 kr på grund av att ha påbörjat uppföra 

Byggnad B utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten 

Bro-Skällsta 1:138, se Byggnad B som visas i bilaga 1 och bilaga 2 

s. 12-17. Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag 

ansvarar solidariskt för betalningen. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro 

kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts 

Brobäckens Fastighets AB respektive Björnentreprenad Aktiebolag. En 

faktura kommer att skickas ut separat. 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se som e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet.  

Sammanfattning 

På fastigheten av Bro-Skällsta 1:138 har det mellan åren 2010 och 2019 byggts 

ett flertal byggnader intill järnvägen utan att det har sökts bygglov för dem. 

Två byggnader, Byggnad A och Byggnad B ligger endast cirka 5–7 meter från 

närmaste spårmitt. Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och 

har avslutats år 2013. Byggnad B började byggas år 2014 och har avslutats 

byggas efter år 2018. 

Enligt gällande detaljplaner ska fastigheten avse industriändamål, men 

omfattas också delvis av naturmark. Eftersom både Byggnad A och B ligger 

delvis på naturmark respektive prickmark, men också ytterst nära järnvägen, 

kan för byggnaderna inte beviljas bygglov i efterhand. Byggnaderna ska därför 

rivas. 

Beslutet om att riva byggnaderna ska gälla omedelbart, eftersom byggnaderna 

begränsar väsentligt möjlighet till räddningsinsatser inom järnvägsområdet. 

För Byggnad B ska dessutom tas ut en byggsanktionsavgift av både 

fastighetsägaren och verksamhetsutövaren på grund av uppförande av byggnad 

utan startbesked. Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov den 

15 januari 2022 och har för avsikt att riva hela Byggnad B, men endast en liten 

del av Byggnad A. Större delen av Byggnad A vill fastighetsägaren och 

verksamhetsutövaren inte riva, eftersom denna del av byggnaden anser de vara 

preskriberad. Den 1 mars 2022 beviljades fastighetsägaren rivningslov och 

startbesked för del av Byggnad A eller hela Byggnad B.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (17)  
2022-02-14    

 
 

Beslutsunderlag 

 Ortfoton från fastigheten 

 Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

 Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

 Anteckning samtal med  29 november 2021 

 Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

 Förslag till beslut 15 december 2021 

 Yttrande 12 januari 2022 

 Information 12 januari 2022 

 Fotografier 12 januari 2022  

 Tjänsteanteckning 2 mars 2022 

 Tjänsteskrivelse 3 mars 2022 

Ärendet 

Avgiftsskyldiga 

Brobäckens Fastighets AB, 559013–4127, Typsnittsvägen 1, 197 40 Bro 

Björnentreprenad Aktiebolag, 556379–0723, Box 6052, 164 06 Kista 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de enskilda för yttrande 

den 15 december 2021 via e-post och brev. De enskilda yttrade sig över förslag 

till beslut, se bilagorna 6-10. 

Aktuella bestämmelser 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (17)  
2022-02-14    

 
 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får 

förenas med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

eller ett beslut enligt 11 kap. 27 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att den 

åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots 

att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (17)  
2022-02-14    

 
 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller  

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 

efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det 

gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 

betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 

avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 4 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

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

tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 
  



21 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0001-9 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 : TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (17)  
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Förslag och motivering till beslut 

Byggnaderna A, B och C är byggnader respektive nybyggnader enligt 

1 kap. 4 § PBL och har på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 uppförts på område 

avsett för naturmark, se detaljplan 9501, samt i område avsett för 

industriändamål, detaljplan 8712. Det krävs därför bygglov för byggnaderna. 

Alla tre byggnader har uppförts på naturmark (enbart del av Byggnad A) 

respektive prickmark (alla tre byggnader), och utan att för byggnaderna har 

sökts bygglov respektive fåtts startbesked för att få påbörja byggnationen. 

Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och avslutades byggas 

år 2013. Det har därför inte gått tio år sedan överträdelsen att bygga 

Byggnad A har avslutats. 

Byggnad B började byggas år 2014 och byggdes klart efter år 2018. Inte heller 

här har det gått tio år sedan byggnaden avslutades uppföras. 

Byggnad C (se bilaga 1 samt s. 18 i bilaga 2) har uppförts mellan juni 2011 och 

april 2012. Enligt Bygglovsenheten går det därför inte att bevisa att byggnaden 

har varit färdigställd kortare tid än tio år. Byggnad C kan därför inte bli 

föremål för ingripande. 

Enligt Trafikverket bör generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant 

avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det 

möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 

parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. 

Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 

bebyggelsen. 

Enligt Bygglovsenhetens bedömning befinner sig byggnaderna A och B cirka 

5–7 meter från närmaste spårmitt. Enligt Trafikverket bör inom sådant avstånd 

bebyggelse absolut inte tillåtas. Med anledning av byggnadernas placering på 

naturmark och prickmark samt att de står mycket närmare järnvägen än 

30 meter från närmaste spårmitt bedömer Bygglovsenheten att bygglov inte 

kan beviljas i efterhand. Fastighetsägaren ska därför inte föreläggas att söka lov 

i efterhand. 

Fastighetsägare för Bro-Skällsta 1:138 är idag Brobäckens Fastighets AB. 

Björnentreprenad Aktiebolag var fastighetsägare fram tills 2016 och därmed 

den som gav upphov till att byggnaderna A, B och C började byggas på 

fastigheten, se bilaga 5. 

Den 2 november 2021 träffade tillsynsinspektörerna 

 som är ledamot i fastighetsbolaget och därmed företrädare 

för fastighetsägaren. är dessutom VD för 

Björnentreprenad Aktiebolag som fortfarande har verksamhet på fastigheten.  
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 har under tillsynsbesök uppgett till Bygglovsenheten att 

dåvarande fastighetsägaren har fått klartecken för att uppföra byggnaderna 

längs med järnvägen från tidigare chef för exploateringsavdelningen på 

Upplands-Bro kommun samt från Trafikverket. 

Bygglovsenheten föreligger inte sådan dokumentation att fastighetsägaren har 

fått ett godkännande för aktuella byggnader varken från kommunens Bygg- och 

miljönämnd eller från Trafikverket. Med beaktande av byggnadernas placering 

bedömer Bygglovsenheten ett sådant förhållande dessutom som väldigt 

osannolikt. Fastighetsägaren har inte heller lämnat in sådan dokumentation i 

ärendet. 

Den 29 november 2021 ringde tillsynshandläggaren och 

meddelade honom att byggnaderna närmast järnvägen, Byggnad A och B, står 

på naturmark och prickmark. Tillsynshandläggaren informerade att på grund av 

detta och att byggnaderna hindrar räddningsinsatser som behöver ha tillgång 

till järnvägsområdet behöver byggnaderna tas bort. meddelade 

att byggnaderna behövs för företaget Björnentreprenad Aktiebolag, eftersom de 

skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Han uppgav 

vidare att han inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. 

Den 15 december 2021 skickade Bygglovsenheten de enskilda ett förslag till 

beslut, bilaga 6. 

Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag inkom den 

12 januari 2022 med följande yttrande över förslag till beslut från den 

15 december 2021: 

Bolagen har påbörjat arbete med att så snart som möjligt ansöka om 

rivningslov. Arbetet med ansökan påbörjades redan i mitten/slutet av december 

2021. Kontakt angående rivning av byggnaderna togs då bland annat med 

Stadsbyggnadskontoret och Trafikverket. På grund av jul- och nyårsledigheter 

har det dock varit svårt att hitta en kontrollansvarig som kunnat bistå i ärendet. 

Bolagen väntar också på en nybyggnadskarta som de beställt från kommunen 

att bifoga ansökan som situationsplan. 

Ansökan om rivningslov kommer att avse hela den byggnad som i Kontorets 

förslag till beslut benämnts Byggnad B (”Byggnad B”) samt en del av den 

byggnad som i förslaget benämnts Byggnad A (”Byggnad A”). Skälen för att 

ansökan inte avser hela byggnaden A redovisas nedan. Så snart ansökan är 

färdigställd och inlämnad till Kontoret är det Adressaternas förhoppning att 

Kontoret handlägger ansökan med sådan skyndsamhet att rivningsarbetena kan 

slutföras innan nämnden sammanträder den 10 mars 2022. 
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Enligt 11 kap. 20 § PBL gäller att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot PBL eller föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 

den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss 

tid. Byggnadsnämnden får dock inte besluta om ett föreläggande om det har 

förflutit mer än tio år från överträdelsen. Preskriptionstiden ska räknas från när 

överträdelsen begicks. Det är tillsynsmyndigheten som ska visa att det funnits 

förutsättningar att besluta om en påföljd eller ett ingripande enligt PBL. I detta 

ligger att det ankommer på tillsynsmyndigheten att motbevisa en invändning 

om t.ex. preskription (se bl.a. MÖD 2020:32). 

Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 606,43 kvm i 

vart fall den 15 mars 2011. Av bifogade bilder (bilaga 9) framgår tydligt att 

arbetet med att uppföra byggnaden vid denna tidpunkt var helt slutfört, det vill 

säga det har därefter inte varit fråga om något pågående byggnadsföretag. I 

samband med att arbetet med att uppföra byggnaden slutförts har 

preskriptionstiden enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL börjat löpa avseende 

nybyggnadsåtgärden. Eftersom överträdelsen begicks för mer än tio år sedan är 

nybyggnadsåtgärden preskriberad enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL och 

det sakas förutsättningar för nämnden att besluta om rättelseföreläggande 

avseende denna del av byggnaden. 

Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 71,02 kvm utförts på 

Byggnad A någon gång mellan maj 2013 och maj/juni 2015 samt att mindre än 

tio år förflutit sedan denna överträdelse begicks. Adressaterna avser att ansöka 

om rivningslov avseende tillbyggnaden i syfte att vidta rättelse i denna del. Det 

bestrids dock att tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca två till fyra år efter att 

Byggnad A uppförts i sitt ursprungliga utförande, har haft någon 

preskriptionsbrytande verkan eller att denna på annat sätt medfört att 

överträdelsen vad avser nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört först vid en 

senare tidpunkt. 

Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft 

innan det kan verkställas. Byggnadsnämnden har dock enligt 11 kap. 38 § PBL 

möjlighet att i beslut om föreläggande förordna att beslutet ska gälla 

omedelbart. Det är inte avsett att 11 kap. 38 § PBL ska få generell användning, 

utan byggnadsnämnden måste i varje särskilt fall pröva behovet av ett 

förordnande att det aktuella beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska därvid 

särskilt ta hänsyn till, om det finns anledning att misstänka åtgärder i 

förhalningssyfte eller om beslutet är av den arten att särskild skyndsamhet 

krävs vid genomförande av de berörda åtgärderna (se Didón m.fl., Plan- och 

bygglagen, Version 10, JUNO, kommentaren till 11 kap. 38 §). Vad gäller 

bestämmelsens tillämpning, torde viss vägledning kunna sökas i den praxis 

som utvecklats i anslutning till 26 kap. 26 § miljöbalken, se t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16 (se Blomberg 

och Svensson, Plan- och bygglag 11 kap. 38 §, Lexino 2021-10-01, JUNO). 
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Av utredningen i ärendet framgår att byggnaderna har funnits en lång tid på 

fastigheten utan att varken nämnden, räddningstjänsten eller Trafikverket 

uppmärksammat eller vidtagit tillsynsåtgärder avseende byggnaderna. Det kan 

därför inte anses ha framkommit i ärendet att risken för skada i detta fall skulle 

vara så överhängande att det finns skäl att avvika från huvudregeln att beslut 

om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan det kan verkställas (jfr Mark- 

och miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16). Det finns 

inte heller några skäl att misstänka att Adressaterna avser att vidta åtgärder i 

förhalningssyfte i ärendet. Av angivna skäl saknas grund för ett förordnande 

om att beslutet ska gälla omedelbart. 

Längden av tidsfristen i ett föreläggande ska bestämmas med ledning av 

omständigheterna i det särskilda fallet. Gäller det större arbeten, såsom 

borttagande av eller ingripande ändringar av en byggnad, bör adressaten erhålla 

skäligt rådrum för att kunna träffa avtal med fackmän om arbetenas utförande, 

och dessa bör i sin tur också ges tillräcklig tid att utföra arbetena (se Rune 

Lavin, Viteslagstiftningen, Version 3B, JUNO, kommentaren till 2 § viteslagen 

under rubriken Tidsbestämmelsen). 

Aktuellt ärende avser rivning av två större byggnader för vilka Adressaterna 

måste söka och beviljas rivningslov samt startbesked innan rivningsarbetet får 

påbörjas (i enlighet med Kontorets upplysning i förslaget till beslut). Eftersom 

byggnaderna ligger nära Mälarbanan måste bevakningsuppdrag och avtal om 

genomförande också upprättas med Trafikverket innan arbetet utförs, jfr 

bifogat yttrande från Trafikverket till Kontoret den 14 december 2021 avseende 

rivningsåtgärder på fastigheten Bro-Skällsta 1:41, bilaga 8. Hur lång tid det tar 

att få ett sådant avtal på plats eller hur långt därefter rivningsarbetet kan 

påbörjas är okänt för Adressaterna och ligger delvis utanför Adressaternas 

kontroll. Med hänsyn till åtgärdernas omfattning, den tid det tar att upprätta en 

ansökan om rivningslov, nämndens handläggningstider i ärenden om 

rivningslov, samt att rivningsarbetet måste samordnas med Trafikverket, är 

tidsfristen om två månader i Kontorets förslag till beslut alldeles för kort. 

Det omfattande vitesbelopp som Kontoret föreslagit ska gälla för varje period 

om två månader som passerar utan att Adressaterna fullgjort föreläggandet är 

vidare mycket betungande för Adressaterna. I kombination med den korta 

tidsfristen riskerar föreläggande att försätta Adressaterna i en sådan situation 

att de känner sig tvingade att utföra rivningsarbetet trots att erforderliga 

rivningslov inte hunnit inhämtas och trots att man inte hunnit samordna arbetet 

med Trafikverket. Tidsfristen för fullgörande av föreläggandet bör av angivna 

skäl bestämmas till i vart fall sex månader. 

Efter att de enskilda yttrade sig har fastighetsägaren den 15 januari 2022 ansökt 

om rivningslov för del av Byggnad A och hela Byggnad B. Den 1 mars 2022 

beviljades rivningslov och startbesked för dessa rivningsåtgärder. 
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Den 2 mars 2022 ringde ombudet för de enskilda Tillsynshandläggaren och 

meddelade att fastighetsägaren har haft kontakt med , 

projektledaren för bevakningsuppdrag åt Trafikverket angående att skriva avtal 

om själva rivningsåtagandet. Projektledaren skulle ha uppgett till 

fastighetsägaren att ”det vore dumt att riva byggnaden”. Ombudet undrade om 

detta uttalande från Trafikverket påverkar kommunens bedömning i aktuella 

ärendet på något sätt. 

Tillsynshandläggaren uppgav då att detta uttalande från en person som arbetar 

för Trafikverket inte påverkar kommunens bedömning om att byggnaderna har 

uppförts olovligt eller inte skulle utgöra ett hinder vid utförande av 

räddningsinsatser. Bygglovsenheten kommer därför fortsätta med att föreslå 

rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för byggnaderna.  

Ombudet uppgav vidare att det skulle vara svårt att få bevakningsuppdraget 

med Trafikverket på plats, men att det troligen är på plats någon gång nästa 

vecka. Sedan skulle fastighetsägaren även behöva göra en ”SOS-planering”, 

närmare sagt en ”skydds- och säkerhetsplan” som skulle behöva utföras av ett 

behörigt bolag. Sammantaget, uppgav ombudet, skulle det se mörkt ut att riva 

byggnaderna inför nämndsammanträdet den 10 mars 2022. 

Tillsynshandläggaren svarade på detta att fastighetsägaren – sedan den ansökte 

om rivningslov den 15 januari 2022 – inte har kommit in med någon skriftlig 

bevisning om att processen för att få avtalet tecknat med Trafikverket skulle ha 

legat utanför fastighetsägarens kontroll. Fastighetsägaren har inte heller visat 

att möjligheten att få teckna avtalet med Trafikverket först skulle kunna ske 

efter att fastighetsägaren har beviljats rivningslov. Bygglovsenheten bedömer 

därför inte att ärendet ska skjutas upp i nämnden. 

Särskilt om frågan om preskription 

Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag har invänt att den 

större delen av Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 

606,43 kvm i vart fall den 15 mars 2011. Arbetet med att uppföra byggnaden 

vid denna tidpunkt skulle ha varit helt slutfört, det vill säga det hade inte varit 

fråga om något pågående byggnadsföretag därefter. Till följd av detta skulle 

det ha gått längre än tio år och denna del av Byggnad A är preskriberad. Det 

skulle därför saknas förutsättningar för Bygg- och miljönämnden att besluta om 

rättelseföreläggande avseende denna del av byggnaden. 

De enskilda åberopar till stöd för sitt resonemang Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande MÖD 2020:32. I detta hänvisade domstolen 

om frågan om olovligt anordnande av parkeringsplats till bland annat följande 

förarbeten (prop. 1975/76:164 s. 263): 

”Enligt det remitterade förslaget skall preskriptionstiden räknas från det den 

olovliga åtgärden började eller, såvitt gäller särskild avgift, från det att 

överträdelsen eller underlåtenheten började.  
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Olovligt byggande och andra överträdelser kan emellertid komma att utsträckas 

över avsevärd tid. Förslaget kan under sådana förhållanden medföra att 

preskriptionstiden blir kortare än som faktiskt är motiverat. Med hänsyn härtill 

bör enligt Lagrådet föreskrivas, att tiden skall räknas från det överträdelsen 

begicks, och med överträdelsen avses då, såsom förut sagts, även 

underlåtenhet. Detta innebär att tiden i princip inte börjar löpa så länge 

överträdelsen kan anses pågå. Det bör här tilläggas, att hur utgångspunkten för 

beräkningen av preskriptionstiden än anges, det inte kan undvikas att vissa 

problem uppkommer i tillämpningen. De principer som vid bedömningen av 

preskriptionsfrågor som har utbildats inom straffrätten bör kunna tjäna till 

ledning i nu ifrågavarande hänseende.” 

Domstolen fortsätter sedan skriva i avgörandet:  

”Som framgått ovan bör de principer som har utbildats vid bedömning av 

preskriptionsfrågor inom straffrätten kunna tjäna till ledning även när det gäller 

att bedöma en preskriptionstid enligt PBL. 

Den straffrättsliga regleringen i 35 kap. 4 § brottsbalken innebär att 

preskriptionstid aldrig börjar löpa förrän brottet blivit fullbordat. 

Preskriptionstiden kan däremot börja löpa senare. Så är fallet om brottet 

fortsätter att begås sedan det blivit fullbordat. Detta gäller bl.a. i fråga om s.k. 

perdurerande brott. Likaså gäller det brott som är att uppfatta som bedrivande 

av en verksamhet utan lov eller anmälan. (Se Johansson m.fl., Brottsbalken 

m.m. [6 maj 2020, Juno], kommentaren till 35 kap. 4 § efter rubrikerna Fortsatt 

brott efter fullbordan och Perdurerande brott).” 

Juno-kommentaren hänvisar även till NJA 1910 s. 34 där det ansågs i alla 

instanser att byggande i strid mot fastställda ritningar var perdurerande. Att 

preskriptionstid förflutit från den tidpunkt då byggandet avslutats ansågs 

sålunda inte hindra fällande dom. Till utgångspunkt för preskriptionstidens 

beräkning tog Högsta domstolen i stället den tidpunkt då byggnaden anmälts 

till slutbesiktning 

Mark- och miljööverdomstolen skriver vidare i MÖD 2020:32 att – i aktuellt 

mål – anordnande av parkeringsplats kan i och för sig tänkas vara utsträckt 

över tid, om anordnandet innefattar flera moment. Den enskilda parten hade i 

detta mål lämnat in bevisning som gav stöd för att den mark som nämndens 

beslut avser hade använts för olovlig parkering längre än den aktuella 

preskriptionstiden. Det hade inte framkommit att några åtgärder som hade 

utgjort ett led i anordnande av parkeringsplats företogs i tiden därefter. 

Bygglovsenheten bedömer att byggande av Byggnad A hade påbörjats någon 

gång efter maj 2010 och avslutades mellan maj 2013 och april 2014. Byggande 

av Byggnad A utsträcktes därför över avsevärd tid. Tvärtemot vad de enskilda 

uppger så handlar byggande av Byggnad A inte om två olika överträdelser 

skilda i tid och rum, utan som en och samma överträdelse på samma plats. 
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Hela Byggnad A är en sammanhängande konstruktion, är sammantaget lika i 

struktur och utformning och är längs med hela byggnaden avsedd för samma 

användning, det vill säga lagring av hyresgästens material, verktyg och fordon. 

Att uppföra Byggnad A har under hela perioden mellan 2010 och 2013/2014 

varit en och samma bygglovspliktiga verksamhet. Fortsatt byggande av 

Byggnad A efter 2011 utgjorde således ett led i anordnande av ett 

byggnadsverk som omfattar samma plats och som ska tjäna samma ändamål 

som uppförande av den större delen av Byggnad A. Uppförande av den mindre 

delen av Byggnad A är därför inte en skild överträdelse från uppförande av den 

större delen av Byggnad A, utan utgjorde ett led i samma olovliga verksamhet. 

Preskriptionstiden ska därför räknas från när det sista momentet i det olovliga 

uppförandet av hela Byggnad A har avslutats. Olovligt uppförande av delar av 

Byggnad A har således inte begåtts längre än tio år tillbaka, varför Bygg- och 

miljönämnden inte är förhindrad att ingripa mot hela byggnaden med stöd av 

11 kap. 20 § PBL. 

Föreläggande om rättelse 

Fastighetsägaren har ansökt om rivningslov för del av Byggnad A och hela 

Byggnad B, men har hittills inte velat göra rättelse genom att riva Byggnad A 

och B på egen hand. Fastighetsägaren har även meddelat att den inte har för 

avsikt att riva hela Byggnad A. Fastighetsägaren ska därför föreläggas att riva 

Byggnad A och Byggnad B med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

Byggnad A hindrar i dagsläget tillgång till järnvägen på en längd av cirka 

90 meter och Byggnad B blockerar tillgången på cirka 33 meter. 

Rättelseföreläggandet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, eftersom 

Byggnad A och Byggnad B är genom deras placering hindrande för 

räddningsinsatser skulle det ske en olycka inom järnvägsområdet. En sådan 

skada är lika överhängande sedan byggnaderna uppfördes som att risken för 

detta är överhängande nu, eftersom järnvägen än idag används för omfattande 

persontransport och transport av farligt gods. Att myndigheter inte har 

uppmärksammat eller ingripit mot byggnaderna tidigare förändrar inte denna 

bedömning 

Den av Bygglovsenheten föreslagna fristen om tre månader för att fullgöra 

rättelseföreläggandet anses som skälig tid, eftersom det är mycket angeläget att 

riva byggnaderna så fort som möjligt samtidigt som byggnaderna är av 

förhållandevis enkel beskaffenhet. 

Att ansöka och få beviljat rivningslov brukar handläggas av Bygglovsenheten 

skyndsamt efter att fastighetsägaren ansökte den 15 januari 2022 om 

rivningslov. Det var dock först den 1 mars 2022 alla nödvändiga handlingar för 

att få lovet beviljat inkom till Bygglovsenheten, varför rivningslov och 

startbesked inte kunde beviljas förrän samma dag. 
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Omständigheten att den sökande behöver stämma av och skriva avtal med 

Trafikverket anses också som en enkel, rutinmässig åtgärd och ligger helt inom 

den enskildes kontroll. Inte heller här har den enskilde visat att en större 

tidsram än tre månader för att riva byggnaderna skulle vara befogad. 

Föreläggandet behöver vidare förenas med vite, eftersom fastighetsägaren har 

meddelat att den inte har för avsikt att riva hela Byggnad A och inte vidtagit 

åtgärder ännu för att riva någon byggnad hittills. Fastighetsägaren har även 

motsatt sig genomföra rivningen omedelbart trots överhängande risk för skada. 

Med hänsyn till deras längd utmed järnvägen fastställs för Byggnad A vite med 

1 500 000 kr och för Byggnad B vite med 500 000 kr. Det sammanlagda vitet 

fastställs alltså till 2 000 000 kr, eftersom räddningsinsatser blockeras på en 

sträcka av cirka 120 meter, vilket ytterst försvårar räddningsinsatser för en stor 

mängd människor skulle det ske en allvarlig olycka inom järnvägsområdet. 

Järnvägssträckan används även för transport av farligt gods. Räddningsinsatser 

skulle således hindras avsevärt skulle det ske en olycka med farligt gods inom 

området. 

Det allmänna intresset av att få bort byggnaderna och att kunna ge utrymme till 

möjliga räddningsinsatser överväger fastighetsägarens intresse att kunna nyttja 

byggnaderna respektive att kunna förfoga över sin mark. Vitesbeloppet har 

fastställts utifrån fastighetsägarens ekonomiska förhållanden och har bestämts 

med hänsyn till att beslutet avser skydd av många personers liv och hälsa samt 

för att förhindra och begränsa skador genom olyckor med farligt gods. 

Bygglovsenheten bedömer således att det är av yttersta vikt att Byggnad A och 

Byggnad B rivs så fort som möjligt. Om det ovannämnda föreläggande om 

rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får därför Bygg-och miljönämnden 

enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av Byggnad A och Byggnad B på 

fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad 

och hur det ska ske. 

Byggsanktionsavgift 

Bygglovsenheten bedömer att samtliga byggnader A, B och C är 

bygglovspliktiga nybyggnader enligt 9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov 

för dem. Byggnaderna har således uppförts utan startbesked (se 

10 kap. 3 § PBL), varför enligt 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 4 p. PBF en 

byggsanktionsavgift ska tas ut. Det är dock enbart Byggnad B som har slutförts 

inom de senaste fem åren, se 11 kap 58 § PBL. Byggsanktionsavgift ska därför 

tas ut enbart för Byggnad B. 

Bygglovsenheten har den 15 december 2021 skickat förslag till beslut till de 

enskilda och uppgett att Bygg- och miljönämnden kommer ta upp ärendet den 

10 mars 2022 samt att rättelse kan ske innan nämnden tar upp ärendet för 

överläggning, se bilaga 6. 
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Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag inkom den 

12 januari 2022 med följande yttrande över förslag till beslut från den 

15 december 2021 om påförande av byggsanktionsavgift: 

Byggnad B var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 311,07 kvm den 

29 april 2015. Av bifogad bild framgår tydligt att arbetet med att uppföra 

byggnaden därefter varit att betrakta som helt slutfört, dvs. det har därefter inte 

varit fråga om något pågående byggnadsföretag, se bilaga 9. 

I samband med att arbetet med att uppföra byggnaden slutförts har 

överträdelsen upphört och preskriptionstiden enligt 11 kap. 58 § andra stycket 

PBL börjat löpa avseende nybyggnadsåtgärden. Eftersom nybyggnadsåtgärden 

utfördes mer än fem år innan nämnden gav Adressaterna tillfälle att yttra sig 

över densamma saknas förutsättningar för nämnden att besluta om 

byggsanktionsavgift avseende denna del av byggnaden. 

Adressaterna medger samtidigt att en tillbyggnadsåtgärd om ca 111,54 kvm 

utförts på Byggnad B mellan den 23 september 2019 och den 

21 november 2019 samt att mindre än fem år hade förflutit när nämnden gav 

Adressaterna tillfälle att yttra sig över denna överträdelse. 

Det bestrids att tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca fyra år efter att Byggnad B 

uppförts i sitt ursprungliga utförande, har haft någon preskriptionsbrytande 

verkan eller att denna på annat sätt medfört att överträdelsen vad avser 

nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört först vid en senare tidpunkt. 

Adressaterna avser att ansöka om rivningslov avseende hela Byggnad B i syfte 

att vidta rättelse avseende byggnaden. För det fall nämnden finner att 

Adressaterna inte vidtagit rättelse när nämnden tar upp frågan om sanktion 

eller ingripande enligt 11 kap. PBL till överläggning vid ett sammanträde finns 

i enlighet med vad som anförts ovan endast förutsättningar för nämnden att 

besluta om sanktionsavgift avseende tillbyggnaden om ca 111,54 kvm. 

Sanktionsavgiften ska i sådant fall, i enlighet med 9 kap. 7 § PBF punkten 4, 

beräknas till 94 668 kr. 

Mot Bygglovsenhetens bedömning har de avgiftsskyldiga invänt att det ska tas 

ut byggsanktionsavgift enbart för en mindre del av Byggnad B som har 

uppförts inom fem år sedan de avgiftsskyldiga har getts möjlighet till yttrande 

om överträdelsen. 

Bygglovsenheten stödjer sig här på samma resonemang om preskription av 

överträdelsen som utlöser byggsanktionsavgift som myndigheten ovan beskrev 

angående rättelseföreläggandet. 

Hela Byggnad B är en sammanhängande konstruktion, är sammantaget lika i 

struktur och utformning och är längs med hela byggnaden avsedd för samma 

användning, det vill säga lagring av hyresgästens material, verktyg och fordon. 

Att uppföra Byggnad B har under hela perioden mellan 2014 och 2019 varit en 

och samma bygglovspliktiga verksamhet.  
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Fortsatt byggande av Byggnad B efter maj/juni 2018 utgjorde således ett led i 

anordnande av ett byggnadsverk som omfattar samma plats och som ska tjäna 

samma ändamål som uppförande av den större delen av Byggnad B. 

Uppförande av den mindre delen av Byggnad B är därför inte en skild 

överträdelse från uppförande av den större delen av Byggnad B, utan utgjorde 

ett led i samma olovliga verksamhet. Preskriptionstiden ska därför räknas från 

när det sista momentet i det olovliga uppförandet av Byggnad B har avslutats. 

Olovligt uppförande av delar av Byggnad B har således inte begåtts längre än 

fem år tillbaka, varför Bygg- och miljönämnden inte är förhindrad att påföra de 

enskilda byggsanktionsavgift för uppförande av hela byggnaden. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för Byggnad B framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

Byggnad B är: (3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea) 

För Byggnad B bestäms byggsanktionsavgift till följande: 

Area: 422 kvm 

Sanktionsarea: 407 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (3 * 48300) + (0,01 * 48300 * 407) = 341 481 kr 

Fastighetsägare är sedan 1 september 2016 Brobäckens Fastighets AB och 

därmed fastighetsägare när Byggnad B färdigställdes. 

Björnentreprenad Aktiebolag var fastighetsägare fram tills 2016 och därmed 

den som gav upphov till att Byggnad B började byggas på fastigheten år 2014. 

Björnentreprenad Aktiebolag är också den som har haft och fortfarande har 

fördel av överträdelsen genom att kunna förfoga över hela Byggnad B för sin 

verksamhet. Denna omständighet har också vitsordats av den 

29 november 2021 som var ledamot i Björnentreprenad Aktiebolag mellan åren 

2007–2017, ordförande i bolaget 2013-2017 samt är VD för bolaget sedan 

2017.  är även styrelseledamot i fastighetsbolaget sedan 2015, 

vilket gör honom till behörig företrädare för bägge bolag. Det saknas någon 

annan verksamhetsutövare på fastigheten, varför det är utom rimligt tvivel att 

överträdelsen har begåtts av både Björnentreprenad Aktiebolag och 

Brobäckens Fastighets AB i samförstånd. Mot denna bakgrund blir 

Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag solidariskt 

ansvariga för att betala byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 57 och 60 §§ PBL. 

Bygglovsenheten bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för den aktuella överträdelsen, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelsen, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 
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Upplysningar 

Bygglovsenheten upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsenheten planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till Bygg- 

och miljönämnden för överläggning den 10 mars 2022. 

Bygglovsenheten informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att rättelse 

kan innebära att Byggnad B rivs. 

Bygglovsenheten bedömer samtidigt att det krävs rivningslov för byggnaderna 

A, B och C eftersom de också är bygglovspliktiga. 

Rivning av någon av byggnaderna A, B eller C utan att ha fått startbesked för 

rivningslov innebär därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 

10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 15 § 4 p. PBF. Angående 

byggsanktionsavgift för avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader 

som saknade bygglov, se bl.a. avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål nummer P 4932–20 samt Mark- 

och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer 

P 5555-17. 

Barnperspektiv 

Barn kan precis som vuxna vara inblandade i olyckor på järnvägsområdet intill 

Bro-Skällsta 1:138 och behöver därför att räddningstjänsten effektivt ska kunna 

genomföra räddningsinsatser. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg   

Bygglovschef Florian Reitmann 

 Tillsynshandläggare 
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2022-02-14    

 
 

Bilagor 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

6. Förslag till beslut 15 december 2021 

7. Yttrande 12 januari 2022 

8. Information 12 januari 2022 

9. Fotografier 12 januari 2022  

10. Tjänsteanteckning 2 mars 2022 

Beslut sänds till 

Med mottagningsbevis till: 

1. Brobäckens Fastighets AB, Typsnittsvägen 1, 197 40 Bro 

2. Björnentreprenad Aktiebolag, Box 6052, 164 06 Kista 

Beslutet sänds för kännedom till: 

 Ombud för 1 och 2: Markus Garfvé och Erik Stavefeldt, 

Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, 102 04 Stockholm 
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Bro-Skällsta 1:138 april 2021, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad B

Byggnad C

Bilaga 1 till förslag till beslut i Tillsyn.2021.31
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Bro-Skällsta 1:138 april/maj 2018, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2015, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 april 2014, ortfoto från Google Earth 

Byggnad A

Byggnad B
börjar byggas

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2013, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad innan 
det byggdes 
Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 april 2012, ortfoto från Google Earth 

Byggnad A

Byggnad innan
det byggdes
Byggnad B

Byggnad C
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Bro-Skällsta 1:138 den 29 juni 2011, lantmäteriets flygfoto 

Byggnad A

Byggnad innan
det byggdes
Byggnad B

Plats där 
Byggnad C 
kommer att 
byggas



21 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0001-9 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 : 1. Ortfoton_512658

8 

Bro-Skällsta 1:138 maj 2010, kommunens ortfoto 
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Bro-Skällsta 1:138 den 29 juni 2011, lantmäteriets flygfoto 

Byggnad A

Senare plats 
för fortsatt 
bygge av 
Byggnad A
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2013, kommunens ortfoto 

Byggnad A

Byggnad A
fortsätter
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 maj/juni 2015, kommunens ortfoto 

Byggnad A är färdigbyggd
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Bro-Skällsta 1:138 april 2021, kommunens ortfoto 

Byggnad A i dess
aktuella tillstånd
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Bro-Skällsta 1:138 maj 2013, kommunens ortfoto 

Platsen där Byggnad B
började byggas

Platsen där 
Byggnad B 
kommer att
fortsätta
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 maj/juni 2015, kommunens ortfoto 

Platsen där 
Byggnad B
började byggas

Platsen där 
Byggnad B 
kommer att
fortsätta
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 april/maj 2018, kommunens ortfoto 

Platsen där 
Byggnad B
började byggas

Platsen där 
Byggnad B 
kommer
fortsätta
byggas
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Bro-Skällsta 1:138 april 2021, kommunens ortfoto 

Byggnad B i dess aktuella tillstånd
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Bro-Skällsta 1:138 – aktuella detaljplaner och placering av aktuella byggnader 
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PROTOKOLL 1 (2)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-12-14 TILLSYN.2021.31

Björnentreprenad Aktiebolag

Box 6052
164 06 Kista

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.31
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:138
Adress: Typsnittsvägen 1

Besöksdatum: 2021-11-02
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Stella Österback, Bygglovshandläggare
företrädare för

fastighetsägare/verksamhetsutövare
företrädare för fastighetsägaren

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Tillsynsinspektörerna träffade ) som är ledamot i
fastighetsbolaget och därmed företrädare för fastighetsägaren samt ,
företrädare för fastighetsägaren.

har under tillsynsbesöket uppgett att dåvarande fastighetsägaren har muntligt
fått klartecken för att uppföra byggnaderna längs med järnvägen från tidigare chef för
exploateringsavdelningen på Upplands-Bro kommun. Chefen skulle även ha sagt att det bara
är att ringa Trafikverket och få ett okej från myndigheten, sedan går det bra att uppföra
byggnaderna längs med järnvägen utan bygglov. Det var därför det söktes inte något bygglov
för byggnaderna. Tillsynsinspektörerna uppmanade företrädarna att inkomma med skriftliga
bevis från dessa godkännanden om det finns sådana.

Bilderna från tillsynsbesöket finns i bifogat dokument.
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PROTOKOLL 2 (2)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsavdelningen

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2021-12-14 TILLSYN.2021.31

Brobäckens Fastighets AB

TYPSNITTSVÄGEN 1
19740 BRO

Tillsynsrapport
Diarienummer: TILLSYN.2021.31
Ärendet avser: Tillsyn om olovligt byggande
Fastighet BRO-SKÄLLSTA 1:138
Adress: Typsnittsvägen 1

Besöksdatum: 2021-11-02
Närvarande: Florian Reitmann, Tillsynshandläggare

Stella Österback, Bygglovshandläggare
, företrädare för

fastighetsägare/verksamhetsutövare
företrädare för fastighetsägaren

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök

Tillsynsinspektörerna träffade som är ledamot i
fastighetsbolaget och därmed företrädare för fastighetsägaren samt
företrädare för fastighetsägaren.

har under tillsynsbesöket uppgett att dåvarande fastighetsägaren har muntligt
fått klartecken för att uppföra byggnaderna längs med järnvägen från tidigare chef för
exploateringsavdelningen på Upplands-Bro kommun. Chefen skulle även ha sagt att det bara
är att ringa Trafikverket och få ett okej från myndigheten, sedan går det bra att uppföra
byggnaderna längs med järnvägen utan bygglov. Det var därför det söktes inte något bygglov
för byggnaderna. Tillsynsinspektörerna uppmanade företrädarna att inkomma med skriftliga
bevis från dessa godkännanden om det finns sådana.

Bilderna från tillsynsbesöket finns i bifogat dokument.
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Anteckning Samtal med 
Riktning: X
Ärende: TILLSYN.2021.31
Tid: den 29 november 2021 kl:15:39
Skapad av: Florian Reitmann

Innehåll:
Jag ringer  och meddelar honom att byggnaderna närmast järnvägen
står på naturmark och prickmark. På grund av detta och att de hindrar
räddningsinsatser som behöver ha tillgång till järnvägsområdet behöver byggnaderna
tas bort. Jag frågar om fastighetsägarens inställning till saken.  meddelar -
såsom företrädare för fastighetsägaren - att byggnaderna behövs för företaget, eftersom
de skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Jag underrättar

om att jag då kommer skicka fastighetsägaren de kommande dagarna ett förslag
till beslut om att behöva ta bort byggnaderna.
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 10:40:07 2021-12-03

559013-4127
Brobäckens Fastighets AB
Typsnittsvägen 1
197 40 Bro
Tel: ---

Senaste ändring i ledningen: 2016-12-29

Gäller fr.o.m.: 2015-01-30

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB

LE, OF Skyddad identitet 2015-05-11 4

LE 2015-05-11 5

SU 2015-05-11 2

REV 2016-12-29

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av

ledamöterna

559013-4127_2021-12-03_10:40

1 / 1
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Period - Brobäckens Fastighets
AB

2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1505-1512 Branschen

Omsättning, kSEK 1.200 1.256 1.313 1.200 400 *

Antal anställda, st 0 0 0 0 0 *

Omsättning per anställd, kSEK * * * * * * *

Lön per anställd, kSEK * * * * * *

Resultat efter finansnetto, kSEK 687 681 563 218 224 * 217

Avkastning på totalt kapital, % 4,8 4,3 4,1 2,1 1,7 * 3,4

Balansomslutning, kSEK 14.495 15.796 15.201 15.087 13.730 *

Eget kapital, kSEK 1.275 1.041 809 366 224 * 1.403

Soliditet, % 8,8 6,7 5,5 2,6 1,6 * 13,0

Kassalikviditet, % 109,5 175,8 155,3 104,7 101,7 * 89,4

GRUNDSTRUKTUR

Avkastning

Avkastning eget kaptial, % 53,8 64,7 67,7 55,6 100,0 *

Skuldränta, % 0,0 0,0 0,5 0,6 0,1 *

Riskbuffert, % 4,8 4,3 3,6 1,5 1,6 *

Skuldsättningsgrad, ggr 10,4 14,0 17,3 37,5 60,3 *

Resultat

Rörelsemarginal, % 57,5 54,2 47,8 25,9 59,3 *

Nettomarginal, % 57,3 54,2 42,9 18,2 56,0 *

Intäkter/kostnader

Nettoomsättning, kSEK 1.200 1.256 1.313 1.200 400 *

Nettoomsättning/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Personalkostnader/Nettoomsättning,
%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Kapital

Kapitalets omsättningshastighet, ggr 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 *

Rörelsekapital/nettoomsättning, % 20,5 127,7 73,3 8,2 2,3 *

Vinstmarginal, % 57,5 54,2 47,8 25,9 59,3 *

Företag

Nyckeltal

NYCKELTAL
Kopia skapad: 10:48:54 2021-12-06

Bolaget har varit inaktivt ett eller två år under den redovisade perioden 

559013-4127
Brobäckens Fastighets AB
Typsnittsvägen 1
197 40 Bro
Tel: ---
SNI-kod 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Jämförelsebransch Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter

559013-4127_2021-12-06_10:48

1 / 2
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TILLÄGGSSTRUKTUR

Resultat

Förädlingsgrad, % 22,5 20,5 15,6 0,0 26,8 *

Räntetäckningsgrad, % 230,0 0,0 9,5 3,3 18,2 *

Förädlingsvärde/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Rörelseresultat/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Nettoresultat/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Intäkter/kostnader

Personalkostnader/förädlingsvärde,
%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Personalkostnader/anställda, kSEK 0 0 0 0 0 *

Avskrivningar/nettomsättning, % 35,0 33,7 32,2 33,1 32,5 *

Finansnetto/nettomsättning, % 0,3 0,0 5,0 7,8 3,3 *

Kapital

Immateriella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Materiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

971,3 961,4 951,9 1.076,8 3.295,3 *

Maskiner o
inventarier/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Finansiella
anläggningstillgångar/nettoomsättnin
g, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Lager o pågående
arbeten/nettoomsättning, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *

Kundfordringar/nettoomsättning, % 31,3 29,9 0,0 0,0 125,0 *

Övriga kortfristiga
fordringar/nettoomsättning, %

2,2 0,1 5,2 130,4 0,0 *

Kassabank o kortfristiga
placeringar/nettoomsättning, %

203,3 266,3 200,8 50,1 12,3 *

Kortfristiga skulder/nettoomsättning,
%

216,2 168,6 132,5 172,3 135,0 *

Eget kapital/nettoomsättning, % 106,3 82,9 61,6 30,5 56,0 *

Obeskattade
reserver/nettoomsättning, %

0,2 1,1 2,1 2,8 0,0 *

Avsättningar o långfristiga
skulder/nettoomsättning, %

885,3 1.005,1 961,5 1.051,7 3.241,5 *

Period - Brobäckens Fastighets
AB

2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712 1601-1612 1505-1512 Branschen

559013-4127_2021-12-06_10:48
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Företag

Ledning

Firmateckning

LEDNING
Kopia skapad: 10:41:29 2021-12-03

556379-0723
Björnentreprenad Aktiebolag
Box 6052
164 06 Kista
Tel: 08-7528970

Senaste ändring i ledningen: 2021-11-18

Det finns uppgift om historiska ledamöter.

Funktion Namn Person.nr Tillträde Antal eng. i andra AB/HB
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (9)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann  

Tillsynshandläggare   

Bygglovsavdelningen 

  

Florian.Reitmann@upplands-bro.se  

 2021-12-15  TILLSYN.2021.31  BMN 

Bygg- och miljönämnden 

 

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

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

 

Rättelseföreläggande och uttag av 
byggsanktionsavgift på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga 

Brobäckens Fastighets AB, 559013-4127, såsom ägare av fastigheten 

av Bro-Skällsta 1:138 att riva byggnad A och byggnad B på fastigheten 

Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun senast 

två månader efter att fastighetsägaren har tagit del av detta beslut. 

Byggnaderna visas och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och 

foton, se bilaga 1 samt i bilaga 2 s. 1-12 för byggnad A och s. 12-17 för 

byggnad B. Föreläggandet förenas med ett löpande vite för 

Brobäckens Fastighets AB om 2.000.000 kr för varje period om två 

månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den 

föreskrivna tiden om två månader. Föreläggandet om rivning förenat 

med vite gäller omedelbart och beslutas med stöd av 11 kap. 20, 37 och 

38 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, 

får Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning 

av byggnad A och byggnad B på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska 

genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 6 § 4 p. plan- och 

byggförordningen, (2011:338), PBF påförs Brobäckens Fastighets AB, 

559013-4127 samt Björnentreprenad Aktiebolag, 556379-072 en 

byggsanktionsavgift om 341 481 kr på grund av att ha påbörjat 

byggnad B utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten 

Bro Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1, Upplands-Bro kommun, se 

byggnad B som visas i bilaga 1 och bilaga 2 s. 12-17. Avgiften ska 

delas solidariskt mellan Brobäckens Fastighets AB och 

Björnentreprenad Aktiebolag.  
 



21 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0001-9 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 : 6. Forslagtillbeslut_512684

 
Samhällsb 

 

Datum  2 (9)  
2021-12-15  

 

Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts Brobäckens Fastighets AB respektive 

Björnentreprenad Aktiebolag. En faktura kommer att skickas ut separat. 

 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet. Skrivelsen ska vara ställd 

till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, 

Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen eller till 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se som e-post. Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

På fastigheten av Bro-Skällsta 1:138 har det mellan åren 2010 och 2018 byggts 

ett flertal byggnader intill järnvägen utan att det har sökts bygglov för dem. 

Två byggnader, byggnad A och byggnad B ligger endast cirka 5-7 meter från 

närmaste spårmitt. Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och 

har avslutats år 2013. Byggnad B började byggas år 2014 och har avslutats 

byggas efter år 2018. Enligt gällande detaljplaner ska fastigheten avse 

industriändamål, men omfattas också delvis av naturmark. Eftersom både 

byggnad A och B ligger delvis på naturmark respektive prickmark, men också 

ytterst nära järnvägen, kan för byggnaderna inte beviljas bygglov i efterhand. 

Byggnaderna ska därför rivas. Beslutet om att riva byggnaderna ska gälla 

omedelbart, eftersom byggnaderna begränsar effektivt möjlighet till 

räddningsinsatser inom järnvägsområdet. För byggnad B ska dessutom tas ut 

en byggsanktionsavgift av både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren på 

grund av uppförande av byggnad utan startbesked. 

Beslutsunderlag 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal med  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

6. Tjänsteskrivelse 15 december 2021 

Avgiftsskyldiga 

Brobäckens Fastighets AB, 559013-4127, Typsnittsvägen 1, 197 40 Bro 

Björnentreprenad Aktiebolag, 556379-0723, Box 6052, 164 06 Kista 
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Samhällsb 

 

Datum  3 (9)  
2021-12-15  

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande handlingar delgavs de avgiftsskyldiga för 

yttrande den 15 december 2021 via e-post och brev. Ett eventuellt inkommit 

yttrande från de avgiftsskyldiga kommer att läggas som underlag för beslut. 

Aktuella bestämmelser 

Av 1 kap. 4 § PBL framgår att med byggnad enligt denna lag avses en varaktig 

konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt 

placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på 

en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan 

uppehålla sig i den. Med nybyggnad avses enligt samma lagrum uppförande av 

en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för bl.a. nybyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 

gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 

eller en anmälan. 

Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 

byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 

en viss tid (rättelseföreläggande). Byggnadsnämnden får inte besluta om ett 

föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. 

Av 11 kap. 27 § PBL framgår att om ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får 

förenas med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL 

eller ett beslut enligt 11 kap. 27 § PBL får byggnadsnämnden bestämma att den 

åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots 

att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Av 11 kap. 51 § PBL framgår följande. Om någon bryter mot en bestämmelse i 

8–10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 

någon av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ PBL, ska tillsynsmyndigheten ta ut 

en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 § PBL. 

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 

dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till att den avgiftsskyldige på 

grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra 
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Samhällsb 

 

Datum  4 (9)  
2021-12-15  

 

sin skyldighet, att överträdelsen berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller vad 

den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned 

om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det 

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Av 11 kap. 54 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 

rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 

tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  

- den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

- den som begick överträdelsen, eller  

- den som har fått en fördel av överträdelsen. 

Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 

byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 

har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Av 11 kap. 60 § PBL framgår att om två eller flera är avgiftsskyldiga för 

samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 

efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Det 

gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare 

betalningsdag. 

Enligt 1 kap. 7 § PBF avses med sanktionsarea i denna förordning den area 

som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 

öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller    

en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

Av 9 kap. 1 § PBF framgår att en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL ska 

tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. 

Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år 

som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Av 9 kap. 2 § PBF framgår att om en byggsanktionsavgift har beslutats för en 

överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny 

avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 

belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 

avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny 



21 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0001-9 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 : 6. Forslagtillbeslut_512684

 
Samhällsb 

 

Datum  5 (9)  
2021-12-15  

 

avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta 

rättelse. 

Av 9 kap. 6 § 4 p. PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet 

i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 

9 kap. 2 § PBL första stycket innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

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

tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 

Förslag och motivering till beslut 

Föreläggande om rättelse 

Byggnaderna A, B och C är byggnader respektive nybyggnader enligt 

1 kap. 4 § PBL och har på fastigheten Bro-Skällsta 1:138 uppförts på område 

avsett för naturmark, se detaljplan 9501, samt i område avsett för 

industriändamål, detaljplan 8712. Det krävs därför bygglov för byggnaderna. 

Alla tre byggnader har uppförts på naturmark (del av byggnad A) respektive 

prickmark (alla tre byggnader), och utan att för byggnaderna har sökts bygglov 

respektive fåtts startbesked för att få påbörja byggnationen. 

Byggnad A började byggas mellan åren 2010 och 2011 och avslutades byggas 

år 2013. Det har därför inte gått tio år sedan överträdelsen att bygga byggnad A 

har avslutats. 

Byggnad B började byggas år 2014 och byggdes klart efter år 2018. Inte heller 

här har det gått tio år sedan byggnaden avslutades uppföras. 

Byggnad C (se bilaga 1 samt s. 18 i bilaga 2) har uppförts mellan juni 2011 och 

april 2012. Enligt bygglovsavdelningen går det därför inte att bevisa att 

byggnaden har varit färdigställd kortare tid än tio år. Byggnad C kan därför inte 

bli föremål för ingripande. 

Enligt Trafikverket bör generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste spår. Ett sådant 

avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det 

möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är 

störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 

parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. 

Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 

bebyggelsen. 

Enligt bygglovsavdelningens bedömning befinner sig byggnaderna A och B 

cirka 5-7 meter från närmaste spårmitt. Med anledning av byggnadernas 

placering på naturmark och prickmark samt att de står mycket närmare 

järnvägen än 30 meter från närmaste spårmitt bedömer bygglovsavdelningen 

det som icke sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand. Fastighetsägaren 

ska därför inte föreläggas att söka lov i efterhand. 
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Samhällsb 

 

Datum  6 (9)  
2021-12-15  

 

Fastighetsägare för Bro-Skällsta 1:138 är idag Brobäckens Fastighets AB. 

Björnentreprenad Aktiebolag var fastighetsägare fram tills 2016, se bilaga 5. 

Det sistnämnda bolaget var därmed den fastighetsägare som gav upphov till att 

byggnaderna A, B och C började byggas på fastigheten. 

Den 2 november 2021 träffade tillsynsinspektörerna 

 som är ledamot i Brobäckens Fastighets AB och därmed 

företrädare för fastighetsägaren.  är dessutom VD för 

Björnentreprenad Aktiebolag som fortfarande har verksamhet på fastigheten. 

 har under tillsynsbesök uppgett till bygglovsavdelningen att 

dåvarande fastighetsägaren har fått klartecken för att uppföra byggnaderna 

längs med järnvägen från tidigare chef för exploateringsavdelningen på 

Upplands-Bro kommun samt från Trafikverket. 

Bygglovsavdelningen föreligger inte sådan dokumentation att fastighetsägaren 

har fått ett godkännande för aktuella byggnader varken från kommunens bygg- 

och miljönämnd eller från Trafikverket. Med beaktande av byggnadernas 

placering bedömer bygglovsavdelningen ett sådant förhållande dessutom som 

väldigt osannolikt. Fastighetsägaren har inte heller lämnat in sådan 

dokumentation i ärendet. 

Den 29 november 2021 ringde tillsynshandläggaren  och 

meddelade honom att byggnaderna närmast järnvägen, byggnad A och B, står 

på naturmark och prickmark. Tillsynshandläggaren informerade att på grund av 

detta och att byggnaderna hindrar räddningsinsatser som behöver ha tillgång 

till järnvägsområdet behöver byggnaderna tas bort. meddelade 

att byggnaderna behövs för företaget Björnentreprenad Aktiebolag, eftersom de 

skyddar företagets maskiner mot damm och ljud från järnvägen. Han uppgav 

vidare att han inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. 

Fastighetsägaren har hittills inte velat göra rättelse genom att riva byggnad A 

och B på egen hand samt har meddelat genom företrädaren  att 

den inte har för avsikt att riva byggnaderna. Fastighetsägaren ska därför 

föreläggas att riva byggnad A och byggnad B med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

Byggnad A hindrar i dagsläget tillgång till järnvägen på en längd av cirka 

90 meter och byggnad B blockerar tillgången på cirka 33 meter. 

Rättelseföreläggandet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, eftersom 

byggnad A och byggnad B idag är hindrande för räddningsinsatser skulle det 

ske en olycka inom järnvägsområdet. 

Föreläggandet behöver vidare förenas med vite, eftersom fastighetsägaren har 

meddelat att den inte har för avsikt att riva byggnaderna A och B. Med hänsyn 

till deras längd utmed järnvägen fastställs för byggnad A vite med 1.500.000 kr 

och för byggnad B vite med 500.000 kr. Det sammanlagda vitet fastställs alltså 

till 2.000.000 kr, eftersom räddningsinsatser blockeras på en sträcka av cirka 

120 meter, vilket ytterst försvårar räddningsinsatser för en stor mängd 

människor skulle det ske en allvarlig olycka inom järnvägsområdet. Det 



21 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 - BMN 22/0001-9 TILLSYN.2021.31, Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 : 6. Forslagtillbeslut_512684

 
Samhällsb 

 

Datum  7 (9)  
2021-12-15  

 

allmänna intresset av att få bort byggnaderna och att kunna ge utrymme till 

möjliga räddningsinsatser överväger fastighetsägarens intresse att kunna nyttja 

byggnaderna respektive att kunna förfoga över sin mark. Vitesbeloppet har 

fastställts utifrån fastighetsägarens ekonomiska förhållanden och har bestämts 

med hänsyn till att beslutet avser skydd av många personers liv och hälsa. 

Bygglovsavdelningen bedömer således att det är av yttersta vikt att byggnad A 

och byggnad B rivs så fort som möjligt. Om det ovannämnda föreläggande om 

rättelse enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får därför Bygg-och miljönämnden 

enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att rivning av byggnad A och byggnad B på 

fastigheten Bro-Skällsta 1:138 ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad 

och hur det ska ske. 

Byggsanktionsavgift 

Samtliga byggnader A, B och C är bygglovspliktiga nybyggnader enligt 

9 kap. 2 § PBL, men det saknas bygglov för dem. Byggnaderna har således 

uppförts utan startbesked (se 10 kap. 3 § PBL), varför enligt 11 kap. 51 § PBL 

och 9 kap. 6 § 4 p. PBF en byggsanktionsavgift ska tas ut. Det är dock enbart 

byggnad B som har slutförts inom de senaste fem åren, se 11 kap 58 § PBL. 

Byggsanktionsavgift ska därför tas ut enbart för byggnad B. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. Arean för byggnad B framgår av 

bilaga 1. Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgift för 

byggnad B är: (3 * pbb) + (0,01 * pbb * sanktionsarea) 

För byggnad B bestäms byggsanktionsavgift till följande: 

Area: 422 kvm 

Sanktionsarea: 407 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (3 * 48300) + (0,01 * 48300 * 407) = 341 481 kr 

Fastighetsägare är idag Brobäckens Fastighets AB. 

Björnentreprenad Aktiebolag var fastighetsägare fram tills 2016 och därmed 

den som gav upphov till att byggnad B började byggas år 2014. 

Björnentreprenad Aktiebolag är också den som har haft och fortfarande har 

fördel av överträdelsen genom att kunna förfoga över hela byggnad B för sin 

verksamhet. Denna omständighet har också vitsordats av den 

29 november 2021 som var ledamot i Björnentreprenad Aktiebolag mellan åren 

2007-2017, ordförande i bolaget 2013-2017 samt är VD för bolaget sedan 

2017.  är även styrelseledamot i fastighetsbolaget sedan 2015, 

vilket gör honom till behörig företrädare för bägge bolag. Det saknas någon 

annan verksamhetsutövare på fastigheten, varför det är mycket sannolikt att 

överträdelsen har begåtts av både Björnentreprenad Aktiebolag och 

Brobäckens Fastighets AB i samförstånd. Mot denna bakgrund blir 

Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag solidariskt 

ansvariga för att betala byggsanktionsavgiften, se 11 kap. 57 och 60 §§ PBL. 
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Samhällsb 

 

Datum  8 (9)  
2021-12-15  

 

Bygglovsavdelningen bedömer att det inte är oskäligt att ta ut 

byggsanktionsavgiften för den aktuella överträdelsen, se 11 kap. 53 § PBL. 

Avgiften står vidare i rimlig proportion till överträdelsen, se 

11 kap. 53a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 

Upplysningar 

Bygglovsavdelningen upplyser om att en byggsanktionsavgift ska enligt 

11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 

ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Bygglovsavdelningen planerar att ta upp frågan om byggsanktionsavgift till 

Bygg- och miljönämnden för överläggning den 10 mars 2022. 

Bygglovsavdelningen informerar fastighetsägaren och byggnadsägaren att 

rättelse kan innebära att byggnad B rivs. 

Bygglovsavdelningen bedömer samtidigt att det krävs rivningslov för 

byggnaderna A, B och C eftersom de också är bygglovspliktiga. 

Rivning av någon av byggnaderna A, B eller C utan att ha fått startbesked för 

rivningslov innebär därför att en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 

10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 15 § 4 p. PBF. Angående 

byggsanktionsavgift för avsaknad av startbesked för rivningslov vid byggnader 

som saknade bygglov, se bl.a. avgörandena av Mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt från den 28 augusti 2020 i mål nummer P 4932-20 samt Mark- 

och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt från den 28 mars 2018 i mål nummer 

P 5555-17. 

Barnperspektiv 

Barn kan precis som vuxna vara inblandade i olyckor på järnvägsområdet intill 

Bro-Skällsta 1:138 och behöver därför att räddningstjänsten effektivt ska kunna 

genomföra räddningsinsatser inom hela området. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg      

Bygglovschef    Florian Reitmann 

     Tillsynshandläggare 
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Samhällsb 

 

Datum  9 (9)  
2021-12-15  

 

Bilagor 

1. Ortfoton från fastigheten 

2. Bilder från tillsynsbesök 2 november 2021 

3. Protokoll från tillsynsbesök 2 november 2021 

4. Anteckning samtal  29 november 2021 

5. Fastighets- och företagsuppgifter 6 december 2021 

 

Beslutet sänds med mottagningsbevis till: 

 Brobäckens Fastighets AB, Typsnittsvägen 1, 197 40 Bro 

 

 Björnentreprenad Aktiebolag, Box 6052, 164 06 Kista 
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___________________________________________________________________________________________ 
Advokatfirman Fylgia KB ׀ Nybrogatan 11 ׀ Box 55555 04 102 ׀ Stockholm ׀ Tel 08-442 53 00 ׀ Fax 08-442 53 15  

www.fylgia.se ׀ E-post inbox@fylgia.se ׀ Org.nr. 969633-9994 

 

  
Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-
Bro kommun 
 
Skickas endast med e-post 
 
 

 
 
 

 
 
Stockholm den 12 januari 2022 

 
 
 

Ärende med beteckning TILLSYN.2021.31 
 
Rättelseföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:138, Typsnittsvägen 1 
 
I egenskap av ombud för Brobäckens Fastighets AB och Björnentreprenad Aktiebolag 
(”Adressaterna”) inkommer vi härmed med följande yttrande över 
Samhällsbyggnadskontorets i Upplands-Bro kommun (”Kontoret”) förlag till beslut i 
rubricerat ärende.  
 
Adressaterna har påbörjat arbete med att upprätta en ansökan om rivningslov 
 
Adressaterna avser i anledning av rubricerat ärende och i syfte att vidta rättelse att så 
snart som möjligt ansöka om rivningslov. Arbetet med ansökan påbörjades redan i 
mitten/slutet av december 2021 (kontakt angående rivning av byggnaderna togs då bland 
annat med Kontoret och Trafikverket). På grund av jul- och nyårsledigheter har det dock 
varit svårt att hitta en kontrollansvarig som kunnat bistå i ärendet. Adressaterna väntar 
också på en nybyggnadskarta som de beställt från kommunen att bifoga ansökan som 
situationsplan.  
 
Ansökan om rivningslov kommer att avse hela den byggnad som i Kontorets förslag till 
beslut benämnts byggnad B (”Byggnad B”) samt en del av den byggnad som i förslaget 
benämnts byggnad A (”Byggnad A”). Skälen för att ansökan inte avser hela byggnaden 
A redovisas nedan. 
 
Så snart ansökan är färdigställd och inlämnad till Kontoret är det Adressaternas 
förhoppning att Kontoret handlägger ansökan med sådan skyndsamhet att 
rivningsarbetena kan slutföras innan nämnden sammanträder den 10 mars 2022. 
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Det finns bara förutsättningar att förelägga om rättelse avseende en mindre del av 
Byggnad A 
 
Enligt 11 kap. 20 § PBL gäller att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot PBL eller föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger 
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid. Byggnadsnämnden 
får dock inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från 
överträdelsen.  
 
Preskriptionstiden ska räknas från när överträdelsen begicks. Det är tillsynsmyndigheten 
som ska visa att det funnits förutsättningar att besluta om en påföljd eller ett ingripande 
enligt PBL. I detta ligger att det ankommer på tillsynsmyndigheten att motbevisa en 
invändning om t.ex. preskription (se bl.a. MÖD 2020:32). 
 
Byggnad A var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 606,43 kvm i vart fall den 
15 mars 2011. Av bifogade bilder framgår tydligt att arbetet med att uppföra byggnaden 
vid denna tidpunkt var helt slutfört, dvs. det har därefter inte varit fråga om något 
pågående byggnadsföretag, se bilaga 1. I samband med att arbetet med att uppföra 
byggnaden slutförts har preskriptionstiden enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL börjat 
löpa avseende nybyggnadsåtgärden. Eftersom överträdelsen begicks för mer än tio år 
sedan är nybyggnadsåtgärden preskriberad enligt 11 kap. 20 § andra stycket PBL och det 
sakas förutsättningar för nämnden att besluta om rättelseföreläggande avseende denna 
del av byggnaden. 
 
Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 71,02 kvm utförts på Byggnad A 
någon gång mellan maj 2013 och maj/juni 2015 samt att mindre än tio år förflutit sedan 
denna överträdelse begicks. Adressaterna avser att ansöka om rivningslov avseende 
tillbyggnaden i syfte att vidta rättelse i denna del. Det bestrids dock att 
tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca två till fyra år efter att Byggnad A uppförts i sitt 
ursprungliga utförande, har haft någon preskriptionsbrytande verkan eller att denna på 
annat sätt medfört att överträdelsen vad avser nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört 
först vid en senare tidpunkt. 
 
Det finns bara förutsättningar att ta ut sanktionsavgift för en del av Byggnad B  
 
Av 11 kap. 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en 
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En 
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byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

 
Byggnad B var färdigbyggd i sitt ursprungliga utförande på ca 311,07 kvm den 29 april 
2015. Av bifogad bild framgår tydligt att arbetet med att uppföra byggnaden därefter 
varit att betrakta som helt slutfört, dvs. det har därefter inte varit fråga om något 
pågående byggnadsföretag, se bilaga 1. I samband med att arbetet med att uppföra 
byggnaden slutförts har överträdelsen upphört och preskriptionstiden enligt 11 kap. 58 § 
andra stycket PBL börjat löpa avseende nybyggnadsåtgärden. Eftersom 
nybyggnadsåtgärden utfördes mer än fem år innan nämnden gav Adressaterna tillfälle att 
yttra sig över densamma sakas förutsättningar för nämnden att besluta om 
byggsanktionsavgift avseende denna del av byggnaden. 
 
Adressaterna medger att en tillbyggnadsåtgärd om ca 111,54 kvm utförts på Byggnad B 
mellan den 23 september 2019 och den 21 november 2019 samt att mindre än fem år 
hade förflutit när nämnden gav Adressaterna tillfälle att yttra sig över denna 
överträdelse. Det bestrids att tillbyggnadsåtgärden, som utförts ca fyra år efter att 
Byggnad B uppförts i sitt ursprungliga utförande, har haft någon preskriptionsbrytande 
verkan eller att denna på annat sätt medfört att överträdelsen vad avser 
nybyggnadsåtgärden ska anses ha upphört först vid en senare tidpunkt.  
 
Adressaterna avser att ansöka om rivningslov avseende hela Byggnad B i syfte att vidta 
rättelse avseende byggnaden. För det fall nämnden finner att Adressaterna inte vidtagit 
rättelse när nämnden tar upp frågan om sanktion eller ingripande enligt  
11 kap. PBL till överläggning vid ett sammanträde finns i enlighet med vad som anförts 
ovan endast förutsättningar för nämnden att besluta om sanktionsavgift avseende 
tillbyggnaden om ca 111,54 kvm. Sanktionsavgiften ska i sådant fall, i enlighet med 9 
kap. 7 § PBF punkten 4, beräknas till  94 668 kr.  
 
Beslutet bör inte förenas med ett förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart 
 
Som huvudregel gäller att ett beslut om föreläggande måste ha vunnit laga kraft innan 
det kan verkställas. Byggnadsnämnden har dock enligt 11 kap. 38 § PBL möjlighet att i 
beslut om föreläggande förordna att beslutet ska gälla omedelbart.  
 
Det är inte avsett att 11 kap. 38 § PBL ska få generell användning, utan 
byggnadsnämnden måste i varje särskilt fall pröva behovet av ett förordnande att det 
aktuella beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden ska därvid särskilt ta hänsyn till, om det 
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finns anledning att misstänka åtgärder i förhalningssyfte eller om beslutet är av den arten 
att särskild skyndsamhet krävs vid genomförande av de berörda åtgärderna (se Didón 
m.fl., Plan- och bygglagen, Version 10, JUNO, kommentaren till 11 kap. 38 §). Vad 
gäller bestämmelsens tillämpning, torde viss vägledning kunna sökas i den praxis som 
utvecklats i anslutning till 26 kap. 26 § miljöbalken, se t.ex. Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 2 augusti 2016 i mål M 6799-16 (se Blomberg och 
Svensson, Plan- och bygglag 11 kap. 38 §, Lexino 2021-10-01, JUNO). 
 
Av utredningen i ärendet framgår att byggnaderna har funnits en lång tid på fastigheten 
utan att varken nämnden, räddningstjänsten eller Trafikverket uppmärksammat eller 
vidtagit tillsynsåtgärder avseende byggnaderna. Det kan därför inte anses ha 
framkommit i ärendet att risken för skada i detta fall skulle vara så överhängande att det 
finns skäl att avvika från huvudregeln att beslut om föreläggande måste ha vunnit laga 
kraft innan det kan verkställas (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 2 augusti 
2016 i mål M 6799-16). Det finns inte heller några skäl att misstänka att Adressaterna 
avser att vidta åtgärder i förhalningssyfte i ärendet. Av angivna skäl saknas grund för ett 
förordnande om att beslutet ska gälla omedelbart. 
 
Tiden för när rättelse ska vara utförd bör bestämmas till i vart fall sex månader 
 
Längden av tidsfristen i ett föreläggande ska bestämmas med ledning av 
omständigheterna i det särskilda fallet. Gäller det större arbeten, såsom borttagande av 
eller ingripande ändringar av en byggnad, bör adressaten erhålla skäligt rådrum för att 
kunna träffa avtal med fackmän om arbetenas utförande, och dessa bör i sin tur också 
ges tillräcklig tid att utföra arbetena (se Rune Lavin, Viteslagstiftningen, Version 3B, 
JUNO, kommentaren till 2 § viteslagen under rubriken Tidsbestämmelsen). 
 
Aktuellt ärende avser rivning av två större byggnader för vilka Adressaterna måste söka 
och beviljas rivningslov samt startbesked innan rivningsarbetet får påbörjas (i enlighet 
med Kontorets upplysning i förslaget till beslut). Eftersom byggnaderna ligger nära 
Mälarbanan måste bevakningsuppdrag och avtal om genomförande också upprättas med 
Trafikverket innan arbetet utförs, jfr bifogat yttrande från Trafikverket till Kontoret den 
14 december 2021 avseende rivningsåtgärder på fastigheten Bro-Skällsta 1:41, bilaga 2. 
Hur lång tid det tar att få ett sådant avtal på plats eller hur långt därefter rivningsarbetet 
kan påbörjas är okänt för Adressaterna och ligger delvis utanför Adressaternas kontroll.  
 
Med hänsyn till åtgärdernas omfattning, den tid det tar att upprätta en ansökan om 
rivningslov, nämndens handläggningstider i ärenden om rivningslov, samt att 
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rivningsarbetet måste samordnas med Trafikverket, är tidsfristen om två månader i 
Kontorets förslag till beslut alldeles för kort.  
 
Det omfattande vitesbelopp som Kontoret föreslagit ska gälla för varje period om två 
månader som passerar utan att Adressaterna fullgjort föreläggandet är vidare mycket 
betungande för Adressaterna. I kombination med den korta tidsfristen riskerar 
föreläggande att försätta Adressaterna i en sådan situation att de känner sig tvingade att 
utföra rivningsarbetet trots att erforderliga rivningslov inte hunnit inhämtas och trots att 
man inte hunnit samordna arbetet med Trafikverket. 
 
Tidsfristen för fullgörande av föreläggandet bör av angivna skäl bestämmas till i vart fall 
sex månader.  
 
 
Som ovan, 
 
 
Markus Garfvé    Erik Stavefeldt 
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Erik Stavefeldt

Från: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se>
Skickat: den 21 december 2021 10:41
Till: Erik Stavefeldt
Ämne: VB: Bygglov intill Mälarbanan, Bro-Skällsta 1:41
Bifogade filer: image001.emz

 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>  
Skickat: den 14 december 2021 16:02 
Till: Florian Reitmann <Florian.Reitmann@upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Bygglov intill Mälarbanan, Bro-Skällsta 1:41 
 
För kännedom. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
  
Tomislav Dragoja 
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
tomislav.dragoja@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  

 
 

Från: albin.videll@trafikverket.se <albin.videll@trafikverket.se>  
Skickat: den 14 december 2021 15:57 
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Kopia: alanexstallningar@gmail.com; info@alanex-bygg.se 
Ämne: VB: Bygglov intill Mälarbanan, Bro-Skällsta 1:41 
 
Hej! 

 
Trafikverket har mottagit ett beslut om rivning för byggnader 
på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 i Upplands-Bro kommun 
(BYGG.2021.463). Vi bedömer att det finns risker med 
rivningen eftersom byggnader nära järnvägen och 
kontaktledningen kan påverkas. Närmsta byggnad är ca 12 m 
från närmaste spårmitt. 
 

Vi behöver upprätta ett bevakningsuppdrag och teckna ett avtal vid genomförande, mellan Trafikverket och 
byggherren för detta projekt. Pga närheten till Mälarbanan behöver Trafikverket bevaka projektet och få tillgång till 
de underlag som behöver granskas. Byggherren bör därför kontakta bevakningsledare Stefan Norgren för att 
upprätta ett avtal tillsammans. 
 
 

 

Stefan Norgren, IVös5 Konsult 
Projektledare Bevakningsuppdrag jvg. Stockholm 
Investering Stockholm Mitt 
 
Telefon: 010-123 2491 
Mobil: 070-573 1501 
Mail: stefan.norgren@trafikverket.se  
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Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig 

Med vänlig hälsning 

Albin Videll 
Biträdande samhällsplanerare 

albin.videll@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 52 40 
Mobil: 072-083 27 58 

Trafikverket 
172 90 Sundbyberg 
Besöksadress: Solna strandväg 98 
Telefon: 0771-921 921 
trafikverket.se 

Facebook I YouTube I Twitter I LinkedIn I Instagram 
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      Bild på Byggnad A den 15 mars 2011 (dvs. utan senare utförd tillbyggnad) 
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     Bild på Byggnad A den 29 september 2011 (dvs. utan senare utförd tillbyggnad) 
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                Bild på Byggnad B den 8 december 2015 (dvs. utan senare utförd tillbyggnad) 
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TJÄNSTEANTECKNING 1 (2)

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

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

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Florian Reitmann
Tillsynshandläggare
Bygglovsenheten

Florian.Reitmann@upplands-bro.se

2022-03-02 TILLSYN.2021.31

Samtal med ombud samt projektledare för
bevakningsuppdrag åt Trafikverket

Erik Stavefeldt ringer den 2 mars 2022 Tillsynshandläggaren och meddelar att
fastighetsägaren har haft kontakt med Stefan Norgren, projektledaren för bevakningsuppdrag
åt Trafikverket angående att skriva avtal om själva rivningsåtagandet. Projektledaren skulle
ha uppgett till fastighetsägaren att ”det vore dumt att riva byggnaden”. Erik undrar om detta
uttalande från Trafikverket påverkar kommunens bedömning i aktuella ärendet på något sätt.

Tillsynshandläggaren uppger att detta uttalande från en person som arbetar för Trafikverket
inte påverkar kommunens bedömning om att byggnaderna har uppförts olovligt eller inte
skulle utgöra ett hinder vid utförande av räddningsinsatser. Bygglovsenheten kommer därför
fortsätta med att föreslå rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift för byggnaderna.

Erik uppger vidare att det skulle vara svårt att få bevakningsuppdraget med Trafikverket på
plats, men att det troligen är på plats någon gång nästa vecka. Sedan skulle fastighetsägaren
även behöva göra en ”SOS-planering”, närmare sagt en ”skydds- och säkerhetsplan” som
skulle behöva utföras av ett behörigt bolag. Sammantaget, säger Erik, skulle det se mörkt ut
att riva byggnaderna inför nämndsammanträdet den 10 mars.

Tillsynshandläggaren uppger att fastighetsägaren - sedan den ansökte om rivningslov den
15 januari - inte har kommit in med någon skriftlig bevisning om att processen för att få
avtalet tecknat med Trafikverket skulle ha legat utanför fastighetsägarens kontroll.
Fastighetsägaren har inte heller visat att möjligheten att få teckna avtalet med Trafikverket
först skulle kunna ske efter att fastighetsägaren har beviljats rivningslov. Bygglovsenheten
bedömer därför inte att ärendet ska skjutas upp i nämnden.

Tillsynshandläggaren informerar ombudet även att Bygglovsenheten kommer inför det
kommande nämndsammanträdet utföra ett tillsynsbesök på fastigheten den 9 mars 2022 på
eftermiddagen.

Erik frågar vidare om vad som skulle utgöra rättelse för att undvika att betala
byggsanktionsavgift i och med att rivningslovsärendet avslutas först med ett slutbesked.

Tillsynshandläggaren uppger att för att rättelse ska föreligga ska hela Byggnad B vara borta
inför nämndsammanträdet. Att få slutbesked i rivningslovsärendet är inte en förutsättning för
att få ha gjort rättelse.

Senare samma dag ringer Stefan Norgren till Tillsynshandläggaren och uppger att han är
konsult och projektledare åt Trafikverkets räkning, men inte anställd på Trafikverket. Han
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
2022-03-02 TILLSYN.2021.31

uppger att hans uppdrag är att bevaka byggherrar som bygger i närheten av järnvägen så att de
beter sig rätt. Han uppger att byggherren i det aktuella ärendet nu har fått en mall för ett avtal
samt information om förhållningsregler etc. En skydds- och säkerhetsplan ska också
upprättas. På mitten av nästa vecka kunde vara avtalet i hamn, det vill säga det brukar gå
ganska fort.

Tillsynshandläggaren frågar om rivningslovet behöver finnas innan det kan skrivas ett sådant
avtal eller om processen för att få till stånd ett avtal är oberoende av att lov beviljas?

Stefan förklarar att själva avtalet blir en hjälp i syfte att byggherren inte behöver betala
skadestånd för det fall att det görs skador på järnvägen eller det störs trafiken. Avtalet tecknas
alltså i syfte att få igång en bra dialog och ge mest möjlig hjälp, men är inte beroende av en
annan myndighetsprocess eller -beslut.

Stefan frågar Tillsynshandläggaren också varför byggnaderna behöver tas bort.
Tillsynshandläggaren förklarar för Stefan att byggnaderna är olovligt uppförda, står på
prickmark, står alldeles för nära järnvägen samt utgör ett hinder för räddningsinsatser.
Byggnaderna behöver därför tas bort. Stefan uppger att han först inte tyckte att det skulle
handla om egentliga byggnader utan om snarare ”garage”, men att han nu förstår att
byggnaderna inte kan vara kvar.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-03-02     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av 
solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 
1:4, Ådövägen 5 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 

solpanelsanläggning med tillhörande nätstation med stöd av 9 kap 31 §, 

Plan- och bygglagen, PBL. 

2 Byggherren förslag till kontrollansvarig Nasser Ladjemi med behörigheten 

K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021 

 

Bygglov   12 600 kr 

Kungörelse     278 kr 

Startbesked:  Debiteras efter beviljat bygglov 

Summa:   12 878 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 
miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

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

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 
fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-02-04    

 
 

Sammanfattning 

Sökande Eden Hotell Aktiebolag har 26 november 2021 kommit in med en 

ansökan om bygglov för att bygga en solcellsanläggning ovan mark på 

fastigheten Brunnsvik 1:4. Tanken med förslaget är att det inte ska påverka 

brukandet av åkermarken utan till och med öka kapaciteten av åkermarken. 

Förslaget bedöms inte påverka riksintresset betydande när det gäller 

kulturmiljö. Förslaget är väl anpassat till platsen enligt den utredning som har 

tagits fram från Tyréns. Förslaget möjliggör också övergången från fossila 

energikällor till förnyelsebara källor. 

Sökandes avsikt är att fortsätta bruka marken på platsen och förslaget kanske 

till och medför ökad kapacitet av åkermarken. Förslaget är med enkla medel 

också reversibel. Det innebär att man kan återställa marken om det skulle 

finnas behov av det. 

Kontorets avvägning mellan två olika allmänna intressen förnyelsebar energi 

och bevarande av kulturmiljö är att riksintresset påverkas minimalt samtidigt 

som förslaget medför stor nytta att skapa ett fossilfritt samhälle för nuvarande 

och kommande generationer. 

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

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-11-26 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 2022-01-06  

 Situationsplan som inkom 2021-11-26 

 Ritnings, sektion och ritningar på nätstation som inkom 2022-01-06 

 Slutrapport kulturmiljöanalys som inkom 2022-02-03 

 Yttrande Kulturmiljöansvarig som inkom 2022-02-24 

 Brev/Skrivelse kulturmiljö WSP som inkom 2022-02-24 

 Yttrande SUP senaste som inkom 2022-03-02 

 Utlåtande Kulturmiljö Tammsvik Tyréns komplettering som inkom 

2022-03-02 

 Brev/Skrivelse åkermark från sökande som inkom 2022-03-02 

 Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-02 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-02-04    

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande Eden Hotell Aktiebolag har 26 november 2021 kommit in med en 

ansökan om bygglov för att bygga en solcellsanläggning ovan mark på 

fastigheten Brunnsvik 1:4. Tanken med förslaget är att det inte ska påverka 

brukandet av åkermarken utan till och med öka kapaciteten av åkermarken. 

Förutsättningar 

Förslaget är beläget utanför detaljplan och inom riksintresse för kulturmiljö. 

Området är också inom strandskydd. 

Motivering för riksintresset: Centralbygd med fornlämningsområdet Rösaring. 

Enskilda gravar och gravfält som visar på ett omfattande utnyttjande av 

området från bronsålder till vikingatid. Låssa medeltidskyrka anlagd på ett 

förhistoriskt gravfält. Det öppna sammanhängande odlingslandskapet, med 

inslag av herrgårdar. (Fornlämningsmiljö, herrgårdsmiljö, kyrkomiljö, 

odlingslandskap).  

Uttryck för riksintresset: Rösarings fornlämningar på ett krön av Uppsalaåsen 

med vida utblickar mot söder. Den drygt femhundra meter långa vägbanken 

som löper på åskrönet och markerar den förhistoriska processionsvägen, samt 

gravrösena, högarna och labyrinten vid vägens södra ände. Stensättningarna på 

krönlägen i utmarken. Järnåldersgravfälten med storhögar nedanför åsen. Den 

medeltida Låssa kyrka med flera gravkor samt de förhistoriska gravhögarna på 

kyrkogården. Kyrkans väl synliga läge i det öppna landskapet. Vägen mellan 

kyrkan och det äldre läget för Säbyholms herrgård. Toresta herrgård med de 

välbevarade ekonomibyggnaderna och arbetarbostäderna. Prästgården vid 

Stora Ekeby med de småskaliga ekonomibyggnaderna belägna intill gravfältet 

från järnåldern. Odlingslandskapets storskaliga godspräglade karaktär med 

alléerna och det sammanhängande öppna landskapsrummet. 

Sökande har beställt en utredning från Tyréns angående påverkande av 

riksintresset för kulturmiljön. Kulturmiljöutredningen fokuserade främst på hur 

förslaget påverkade odlingslandskapets storskaliga godspräglade karaktär med 

alléerna och det sammanhängande öppna landskapsrummet.  

Yttranden och remisser 

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

kommit in några yttranden. 

Ärendet har remitterats SUP (Samhällsutvecklings projekt) och 

kulturmiljöansvarig. De har meddelat att förslaget inte är förenligt med 

riksintresset. Tyréns som gjort utredningen håller inte med. Tyréns har 

kompletterat med ett utlåtande. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-02-04    

 
 

Sökande har skickat in beskrivning att åkermarken är tänkt att kunna fortsätta 

brukas och betas även efter åtgärden. Samt att åtgärden är reversibel och vid 

behov kan marken återställas. 

Länsstyrelsen har också remitterats och vi väntar få svar senast fredagen den 4 

mars 2022. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms inte påverka riksintresset betydande när det gäller 

kulturmiljö. Förslaget är väl anpassat till platsen enligt den utredning som har 

tagits fram från Tyréns. Förslaget möjliggör också övergången från fossila 

energikällor till förnyelsebara källor. 

Sökandes avsikt är att fortsätta bruka marken på platsen och förslaget kanske 

till och medför ökad kapacitet av åkermarken. Förslaget är med enkla medel 

också reversibel. Det innebär att man kan återställa marken om det skulle 

finnas behov av det. 

Kontorets avvägning mellan två olika allmänna intressen förnyelsebar energi 

och bevarande av kulturmiljö är att riksintresset påverkas minimalt samtidigt 

som förslaget medför stor nytta att skapa ett fossilfritt samhälle för nuvarande 

och kommande generationer. 

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

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

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

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

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

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-02-04    

 
 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör utvecklande av förnyelsebar energi som kommer medföra 

att kommande generationer inte blir beroende av fossila energikällor. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-11-26 

2. Anmälan kontrollansvarig som inkom 2022-01-06  

3. Situationsplan som inkom 2021-11-26 

4. Ritnings, sektion och ritningar på nätstation som inkom 2022-01-06 

5. Slutrapport kulturmiljöanalys som inkom 2022-02-03 

6. Yttrande Kulturmiljöansvarig som inkom 2022-02-24 

7. Brev/Skrivelse kulturmiljö WSP som inkom 2022-02-24 

8. Yttrande SUP senaste som inkom 2022-03-02 

9. Utlåtande Kulturmiljö Tammsvik Tyréns komplettering som inkom 

2022-03-02 

10. Brev/Skrivelse åkermark från sökande som inkom 2022-03-02 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-02-04    

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Björknäs 2:40 

 Säbyholm 5:11  

 Säbyholm 5:12  

 Säbyholm 5:13 

 Säbyholm 5:14 

 Säbyholm 5:15 

 Säbyholm 5:16 

 Säbyholm 5:20 

 Säbyholm 5:23 

 Säbyholm 5:5 

 Toresta 2:2 

 



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 1. Ansökan

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Brunnsvik 1:4

Ådövägen

19791

Bro

✔

2022-03-25 2 månader

✔

✔
Solpanelsanläggning på mark

46 000 kvm ingen bostad
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔ ✔

✔

Uppsättande av solpark på område utsatt i bifogad situationsplan, bilaga A. 
Karta över området finns i bilaga C.
Solparken projekteras och byggs av STELLA Futura AB åt Eden Hotell Aktiebolag.
Full teknisk beskrivning finns i Bilaga C.
Den kontrollplan som avses användas biläggs (Bilaga D).
Kontrollansvarig kommer att utses.

Eden Hotel Aktiebolag AB, Co

556298-2602

Tagehus Holding AB, Valhallavägen 117

115 31

Stockholm

0702860000

johan@tophm.se

Johan

Hjort

0702860000

johan@tophm.se
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Eden Hotel Aktiebolag AB, Co

556298-2602

Tagehus Holding AB, Valhallavägen 117

115 31

Stockholm

702860000

johan@tophm.se

Johan

Hjort

0702860000

johan@tophm.se
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔ ✔

Johan Hjort
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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1. Dimensions of the entire plant (picture showing length and width) 

 

 

2. What is the height of everything that should be 

with solar cells, transformer station 
 

 

 

2. Height of everything that should be with solar cells, transformer station. 

- Height of solar panel ground mounting structures: 2,95 meter 

- Height of transformer station: 2,6 meter 

 
3. What do the solar cells look like, are they angled and how should they be stuck in the ground. 

This is a preliminary design using components that are subject to change: 

- Solar panels: Suntech UltraV STP540S- C72 

- Dimensions: 

  

- The solar panels will be mounted at a 35 degree angle 

144,2 m 

536,5 m 
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Mounting Systems, Sigma 2: pålar, 2 porträtt, 35° tilt angle, 180° Azimut (syd) (eller 

liknande). 

- Piling depth: approximately 1,5 meters 

- Dimensions: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cabling  

DC cabling from panels to the inverters will be installed along the mounting structures and / or cable 

trays. For strings interconnected between rows the DC cabling will be placed in cable trenches 

underground. All AC cabling from inverters to substation and transformer will be wired underground 

in cable trenches. 

Approximate dimensions of cable trenches:  

 

3,75m 

2,
9

5 
m
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5. Drawing of transformer station 

• Facade in metal sheets (plåt) ”standardpanel” med Röd NCS S6030-Y80R (See picture 

below). 

• Metal sheet roof (Plåttak), TP20 med svart NCS S9000-N 
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6. Drawing - A new drawing / map / sketch in (suitable scale) preferably 1: 400 - 1: 1000 or 

larger and if necessary more than one drawing, where the planned Solar Panel installation, 

Transformer station / s, or other associated building structures are drawn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering växelriktare 

Transformatorstation 

Strängdragning och komponentlayout 



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 5. slutrapportkulturmiljoanalys_517594

TAMMSVIK, UPPLANDS-BRO KOMMUN
KULTURMILJÖANALYS

2022-02-03



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 5. slutrapportkulturmiljoanalys_517594

Tyréns Sverige AB

Tel: 010 452 20 00
www.tyrens.se

Säte Stockholm, Org.Nr: 556194-7986

UPPDRAG

Titel på rapport: Tammsvik, Upplands-Bro kommun - Kulturmiljöanalys

Version: Leveransversion

Datum: 2022-02-03

MEDVERKANDE

Beställare: Stella Futura AB

Kontaktperson: Ulrika Tornerefelt

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Johanna Alton

Utredare:
Louise Westman 
Ingela Spijkerman

Kvalitetsgranskning: Anna Sundberg

ÖVRIGT 
Format:

 
Rapporten läses i utskrivet format liggande A4.

Bilder, illustrationer och kartor är skapade av Tyréns AB om inget 
annat anges. 



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 5. slutrapportkulturmiljoanalys_517594

INLEDNING ..........................................................................................................4

Bakgrund och syfte  ................................................................................................4

Tillvägagångssätt ....................................................................................................4

Kulturmiljö och kulturvärden ..................................................................................4

FÖRUTSÄTTNINGAR ..........................................................................................6

Aktuella lagrum ......................................................................................................6

Gällande planer/program ........................................................................................8

Mål .........................................................................................................................8

LANDSKAPET  .....................................................................................................9
Utredningsområdet .................................................................................................9

Låssa kyrka och odlingslandskapet vid Säbyholm ..................................................10

Rösaring och odlingslandskapet vid Låssa kyrka ...................................................13

Brunnsvik och Tammsvik ......................................................................................15

LANDSKAPETS TIDSDJUP ...............................................................................16

Bygdens tidiga mönster ........................................................................................16

Kommunikationsmönster och centrala noder ........................................................17

1600-talets grund till säterilandskapet ..................................................................18

1800- och 1900-talets förändringar ......................................................................19

KULTURVÄRDEN ..............................................................................................21

VYER MED KOPPLING TILL RIKSINTRESSET ................................................22

KONSEKVENSANALYS .....................................................................................26

FÖRESLAGEN FÖRÄNDRING ..........................................................................26

Påverkan på kulturvärden......................................................................................26

Påverkan på riksintresse för kulturmiljövården Låssa [AB 34] ................................26

REFERENSER ......................................................................................................27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 5. slutrapportkulturmiljoanalys_517594

 4 Leveransversion
2022-02-03 Inledning

INLEDNING

Bakgrund och syfte 
Uppdraget är en del i ett pågående projekt som syftar 
till att anlägga en solcellspark utanför Bro i Upplands-
Bro kommun. För projektet agerar Stella Futura AB 
projektledare. 

Det aktuella utredningsområdet består av 
jordbruksmark och ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården Låssa [AB 34] (Låssa sn). Uttryck för riksin-
tresset är bland annat ”odlingslandskapets storskaliga 
godspräglade karaktär med alléerna och det samman-
hängande öppna landskapsrummet.” Tyréns har därför 
fått i uppdrag av Stella Futura AB att analysera platsens 
kulturvärden. Utredningen ska även innefatta analys av 
konsekvenser för platsen kulturvärden samt eventuell 
risk för påverkan på riksintresset.

Tillvägagångssätt
Föreliggande analys bygger på befintligt kunskapsun-
derlag, arkivmaterial, analys av historiskt kartmaterial 
samt platsbesök med fotodokumentation genomfört 
2022-01-18. 

Rapporten presenterar inledningsvis gällande 
planeringsförutsättningar såsom aktuella lagrum och 
vägledande dokument. Här redogörs bland annat 
för uttryck och motiv till riksintresset Låssa [AB 34] 
(Låssa sn) och kommunens kulturmiljöprogram. 
Därefter sker en översiktlig beskrivning av landskapet 
med utredningsområdet och kringliggande miljöer. I 
påföljande kapitel tas landskapets tidsdjup upp, det vill 
säga bakgrunden till hur landskapet ser ut idag, genom 
att beskriva platsens historiska processer och förutsätt-
ningar. Analysen leder således till en identifiering av 
platsens kulturvärden. Med hjälp av fotografier från 
särskilda vypunkter beskrivs siktlinjer och utblickar 
i landskapet kopplade till riksintresset Låssa [AB 
34] (Låssa sn). Avslutningsvis analyseras föreslagna 
solcellers konsekvenser för platsens kulturvärden och 
risk för påverkan på riksintresset.

Kulturmiljö och kulturvärden
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår 
i vår miljö som berättar om de historiska skeenden 
och processer som lett fram till dagens stadsrum 
och landskap. Samhällsförändringar och människors 
livsvillkor, värderingar och ideal under olika tider 
kan följas i landskapets fysiska strukturer, samband 
och rörelsemönster. Det kan gälla allt från till stora 
landskapsavsnitt och komplexa stadsmiljöer och 
tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska 
lämningar till modern bebyggelse.

Riksantikvarieämbetet har identifierat odlings-
landskapets kulturvärden som kulturminnen och 
kulturmiljöer som uppträder i odlingslandskapet 
och har samband med uppkomsten av brukandet av 
landskapet. Kulturminnen definieras som de enskilda 
element som minner om tidigare generationers 
odlarmöda, brukningsformer och traditioner. Kultur-
miljöer är områden med kulturminnen som har ett 
inbördes sammanhang; geografiskt, kronologiskt eller 
funktionellt. För att bevara en kulturmiljö behövs både 
de enskilda elementen och dess samband (RAÄ, 1994). 
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Översiktskarta med 
aktuellt utrednings-
område markerat i rött. 
Karta: Lantmäteriet.
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Aktuella lagrum

Kulturmiljölagen (1988:950)
Kulturmiljölagen (KML) reglerar skydd av värdefulla 
byggnader (byggnadsminnen), fornfynd, kyrkliga 
kulturminnen, vissa kulturföremål och fornlämningar. 

Syftet med bestämmelsen om fornlämningsförklaring 
är att skydda kulturhistoriskt värdefulla lämningar 
som tillkommit 1850 eller senare och som därmed inte 
omfattas av det automatiska fornlämningsskyddet i 2 
kap. 1 § KML. En fornlämning eller ett fornminne är 
en kvarleva efter människors verksamhet under forna 
tider och som nu ej längre är i bruk. Det kan vara 
lämningar i landskapet såsom gravar, offerplatser, 
husgrunder, vägbankar, fornborgar och boplatser. Det 
är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länssty-
relsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller 
skada en fornlämning. 

Bygden är rik på fornlämningar. I dagsläget finns inga 
kända lämningar registrerade i kulturmiljöregistret 
(KMR) inom utredningsområdet.

Miljöbalken (1998:808)
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
I de allmänna hänsynsreglerna beskrivs vilka krav 
som ställs på en verksamhetsutövare för att förhindra 
skador på miljön. 

Riksintressen regleras genom MB. Riksintressen ska 
skyddas mot påtaglig skada, övriga kulturmiljöer ska 
så långt som möjligt skyddas mot påtaglig skada. 
Länsstyrelsen har tillsynsansvar för områden av riksin-
tresse och ska bland annat tillse att kommunerna 
beaktar riksintressena i den fysiska planeringen 
i samband med detaljplaner och översiktsplaner. 
Kommunerna är skyldiga att säkerställa riksintressena 

i sin översiktsplan. Om länsstyrelsen bedömer att ett 
riksintresse inte tillgodoses, eller att det finns risk för 
påtaglig skada i och med genomförandet av en plan 
kan länsstyrelsen upphäva planen. Påtaglig skada kan 
bedömas uppstå även vid förändringar utanför ett 
riksintresseområde. 

Kulturmiljövårdens riksintressen ska sammantaget 
ge en bred bild av samhällets historia, så som den 
återspeglas i landskapet, med regionala variationer och 
särdrag. Att tillvarata kulturmiljövårdens riksintressen 
handlar dels om att förhindra att värdena skadas och 
dels om att områdets kulturhistoriska värden och 
potential ska vara fortsatt tongivande vid förändringar.

Utredningsområdet ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården Låssa [AB 34] (Låssa sn).

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Riksintresse för kulturmiljövården Låssa [AB 34] 
(Låssa sn)

Nedan följer beskrivning av riksintesset enligt beslut 
1997, reviderat 2021.

Motivering:

Centralbygd med fornlämningsområdet Rösaring. 
Enskilda gravar och gravfält som visar på ett omfattande 
utnyttjande av området från bronsålder till vikingatid. 
Låssa medeltidskyrka anlagd på ett förhistoriskt 
gravfält. Det öppna sammanhängande odlingsland-
skapet, med inslag av herrgårdar. (Fornlämningsmiljö, 
herrgårdsmiljö, kyrkomiljö, odlingslandskap).

Uttryck för riksintresset:

Rösarings fornlämningar på ett krön av Uppsalaåsen 
med vida utblickar mot söder. Den drygt femhundra 
meter långa vägbanken som löper på åskrönet och 
markerar den förhistoriska processionsvägen, samt 
gravrösena, högarna och labyrinten vid vägens södra 
ände. Stensättningarna på krönlägen i utmarken. 
Järnåldersgravfälten med storhögar nedanför åsen. 
Den medeltida Låssa kyrka med flera gravkor samt de 
förhistoriska gravhögarna på kyrkogården. Kyrkans 
väl synliga läge i det öppna landskapet. Vägen mellan 
kyrkan och det äldre läget för Säbyholms herrgård. 
Toresta herrgård med de välbevarade ekonomibygg-
naderna och arbetarbostäderna. Prästgården vid Stora 
Ekeby med de småskaliga ekonomibyggnaderna belägna 
intill gravfältet från järnåldern. Odlingslandskapets 
storskaliga godspräglade karaktär med alléerna och det 
sammanhängande öppna landskapsrummet.

Utsnitt - avgränsning riksintresse för kulturmiljövården Låssa [AB 34]. Utredningsområdet markerat med blå 
markering. Karta: Länsstyrelsens geoportal.
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Gällande planer/program

Översiktsplan
En översiktsplan ska enligt PBL 4 kap 1 § redovisa de 
allmänna intressen som enligt kommunen bör beaktas 
vid beslut om användningen av mark- och vatten-
områden. Översiktsplan för Upplands-Bro kommun - ÖP 
2010 (2010) anger att en av planeringsinriktningarna 
är att bevara och utveckla kommunens natur- och 
kulturmiljövärden. För landsbygden är en planeringsin-
riktning att ”[p]å landsbygden har de areella näringarna 
och miljövänlig energiproduktion företräde framför 
andra exploateringsintressen.” 

Fördjupad översiksplan för landsbygden i 
Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016
Landsbygdsplanen utgår ifrån nationella och regionala 
strategier och mål. I planen är stråket mellan Säbyholm 
och Ådö, kallat Ådöstråket, inom vilket utrednings-
området ligger utpekat som utvecklingsstråk. 

Fördjupat kulturmiljöprogram Upplands-Bro 
kommun
2001 togs ett fördjupat kulturmiljöprogram med 
syfte att fungera som underlag i planeringsarbetet för 
kommunen fram. Det fördjupade programmet bygger 
på det tidigare programmet Upplands-Bro, kulturhis-
toriska miljöer från 1991. 

Utredningsområdet ligger i gränsen av området Låssa 
som tas upp i det fördjupade programmet.

 Motiveringen ur det fördjupade programmet:

”Området speglar den centrala roll som Upplands-Bro 
måste ha haft för Mälarbygden under förhistorisk 
och historisk tid. Inte minst det unika fornlämnings-
beståndet visar på detta. I området är bygdens 
långa kontinuerliga centrala roll ännu fysiskt synlig, 
vilket är mycket ovanligt och värd att slå vakt om. 
Kommunens förhistoria är nära sammanbunden med 
platsen. Det är viktigt att detta förblir synligt genom 
att helheten bevaras, bestående av fornlämningar, 
herrgårdsmiljöer, ett öppet landskap, skolmiljön, 
kyrkomiljön m.m.”

Mål

Europeiska Landskapskonventionen
Tillämpningen av Europeiska Landskapskonventionen 
inom ramen för planläggningsprocessen kan innebära 
ett större fokus på en helhetssyn på landskapets värden, 
liksom att främja delaktighet i beslut och processer som 
rör landskapet lokalt och regionalt. 

Landskapskonventionen betonar landskapet som 
en viktig del av människors livskvalitet överallt. Den 
omfattar såväl stadsområden som landsbygd, vardags-
landskapet som särskilt värdefulla landskap, men även 
landskap som är negativt påverkade och mindre estetisk 
tilltalande. För att tillvarata landskapets kvaliteter som 
en resurs krävs en medveten och hållbar förvaltning av 
alla typer av landskap.

Nationella mål
Riksdagen har antagit 16 miljömål som beskriver den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturmiljöresurser som är ekologiskt hållbara på lång 
sikt. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst 
de stora miljöproblemen. I nio av de sexton miljömålen 
ingår kulturmiljö som en aspekt att ta hänsyn till för att 
nå målen.

De nationella målen för kulturmiljöarbetet ska styra de 
statliga insatserna på kulturmiljöområdet och vägleda 
politiken i kommuner och landsting, samt främja ett 
hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas, människors delaktighet 
i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön, ett inkluderande samhälle med 
kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 
och upplevelser, en helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen.

Utredningsområdet ligger till viss del inom området Låssa 
i det fördjupade kulturmiljöprogrammet för Upplands-Bro 
kommun, se blå markering. Källa: Upplands-Bro kommun.
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LANDSKAPET 

Landskapets karaktär är ett resultat av en mängd olika 
processer – både naturgivna och skapade av människan. 
Samspelet mellan faktorer som exempelvis topografi, 
landhöjning, jordarternas fördelning och människans 
nyttjande av naturresurserna har lett fram till det 
landskap som möter oss idag. 

I Upplands-bros kustnära sprickdalslandskap går 
dalgångar och höjdryggar i nord-sydlig riktning. Det 
är ett mosaikartat odlingslandskap med trädbevuxna, 
topografiskt varierande höjder och åkermark i böljande 
dalgångar. Byar och gårdar med bebyggelsekontinuitet 
sedan järnålder ligger uppdragna mot höjderna och dess 
kanter.

Det brutna odlingslandskapet har inslag av tall, gran, en- 
och slånbuskar men också lövträd så som björk och ek. 

Området i stort är rikt på stora gårdar med stora 
huvudbyggnader och flera ekonomibyggnader, så som 
vid Thoresta. I landskapet finns även allékantade vägar, 
så som mot Låssa. Till detta herrgårdslandskap hör även 
stora sammanhängande odlingsmarker och spridda torp. 

På ett flertal gårdar drivs hästverksamhet. De historiska 
vägsträckningarna Ådövägen och Rösaringsvägen 
kopplar ihop landskapets viktiga punkter och har en 
ålderdomlig karaktär där de slingrar sig mellan skog och 
åker.

Utredningsområdet
Utredningsområdet består av en kilformad odlingsyta  
på landtungan som leder ut till en halvö i Mälaren (se 
kartor på sidan 5 och 7). Landtungan ligger mellan 
Säbyholmsviken i väst och Kvistabergsviken i öst. Den 
uppodlade jordbruksmarken ligger invid en historisk 
vägsträckning som löper längs dess västra sida i 
nord-sydlig riktning, Ådövägen. Vägen går mellan Ådö 

Från utredningsområdet sydvästra hörn syns Ådövägen 
norrut. I bild skymtar Mälargården på en höjd.

I öst reser sig en bergsrygg som löper längs med utrednings-
området.

Områdets södra gräns, vägen mot Tammsvik.

Ådövägen söderut. 

gård i söder och ansluter till Rösaringsvägen norr 
om utredningsområdet. I öst löper en skogsbeklädd 
höjdrygg. Rösaringsvägen går mellan Bro och Låssa 
kyrka.

Riktningen på odlingsytan är nordsydlig vilket syns på 
utredningsområdets långsmala form samt höjdryggarna 
som fortsätter ut på landtungan. Åkermarken består 
av lermarker (postglacial lera) som avsatts när den 
utgjorde havsbotten.

I utredningsområdet närhet finns bebyggelseenheter som 
hör till Säbyholm i form av bland annat torp. På höjden 
norr om åkermarken ligger Mälargården, den tidigare 
skolbyggnaden som hyste bygdens folkskola. 

Vid Kvistabergsviken ligger konferensanläggningen Happy 
Tammsvik. Mellan konferensanläggning och Mälargården 
går en upplyst grusväg. Vägen är tillsammans med berget 
utredningsområdets östra gräns. Utredningsområdet 
avgränsas i söder av en trädkantad väg mellan Ådövägen 
och Tammsvik konferensanläggning.
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Låssa kyrka och odlings-
landskapet vid Säbyholm
I ett långsmalt landskapsrum på och mellan höjder 
finns den samlade bebyggelsen med Låssa kyrka 
och byggnader och områden utformade för den 
tidigare skolverksamheten. I områdets västra del 
finns flera lämningar, så som gravfält söder om 
kyrkan. I dalgången mellan höjderna finns ett flertal 
skolbyggnader inklusive elevhem. Centralt i den 
tidigare skolverksamheten ligger skolbyggnaden 
uppförd 1912 efter ritningar av Ivar Tengbom. 

Mot odlingslandskapet i väst ligger byggnaderna 
placerade med framsidan mot det öppna landskapet. 
En allékantad väg, Rösaringsvägen, leder söderut 
mot Säbyholms tidigare läge. Vid Mälaren finns 
ensamliggande bostadsbebyggelse med bryggor. 
Området som tidigare var centrum för säteriet 
Säbyholm är småbrutet med en stor variation i höjder 
med insprängda odlingsytor och rester av trädgård. 
Området karaktäriseras av flera stora ekonomi-
byggnader.

Öster om Säbyholms tidigare läge finns en samlad 
bebyggelse med bland annat torpet Plåten. Bebyggelsen 
härrör från 1800- och 1900-talet och är lokaliserad 
mellan Ådövägens tidigare och nya sträckning. I 
det historiska kartmaterialet kallas platsen för Nya 
Säbyholm och under byggnaden kallad Borgen finns en 
möjlig fornlämning. Öster om den nya sträckningen av, 
på samma höjd som Mälargården, ligger ett torp som 
sannolikt härrör från 1700-talet.

Vägen från Låssa kyrka söder ut leder till en samling av 
ekonomibyggnader och rester av Säbyholms trädgård.

Ekonomibyggnader intill tidigare läget för Säbyholm. Torp på höjd norr om utredningsområdet. 

Låssa kyrka.
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Vägen mellan Låssa kyrka och Säbyholm är delvis 
allékantad. Till vänster skymtar skolbyggnaden ritad av 
Ivar Tengbom.

Tidigare folkskolebyggnaden drivs idag av Tammsvik och 
kallas Mälargården.

Rösaringsvägen österut. Norr om vägen breder odlingsland-
skapet ut sig. 

Ekonomibyggnad tillhörande Säbyholm. 

Torpet Plåten lokaliserat längs med den gamla landsvägen. 



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 5. slutrapportkulturmiljoanalys_517594

 12 Leveransversion
2022-02-03 Landskapet 

Det vidsträckta odlingslandskapet norr om utredningsområdet. Odlingslandskapet i dalgången söder om Thoresta.

En tidigare flygel utgör idag Thoresta herrgårds 
huvudbyggnad.

I den nord-sydliga dalgången öster om den samlade 
bebyggelsen på och mellan höjderna vid Låssa 
kyrka är odlingslandskapet vidsträckt. Åkermarken 
bryts upp av flertalet åkerholmar och ramas in av 
höjder med skog.

I den norra delen av dalgången ligger Thoresta 
herrgård. Huvudbyggnaden är en tidigare flygel 
till huvudbyggnaden som flyttades 1835. Mellan 
Säbyholm och Thoresta går en väg.
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Rösaring och odlings-
landskapet vid Låssa kyrka
Mellan Låssa kyrka, Mälaren och en hög ås i 
landskapet där gården Stora Ekeby är lokaliserad 
öppnar sig ett vidsträckt odlingslandskap. I 
sluttningarna ned mot odlingsmarken finns ett 
flertal gravfält och boplatser från järnåldern. 
Lämningarna ligger framförallt i åsens sluttning 
i ett tydligt söderläge och på impediment i 
odlingsmarken.

På åsens höjd ligger Rösaring med gravar, 
labyrint och 500 meter lång processionsväg. 

I dalgångens botten går Smidövägen mot 
Smidö samt Ålbrunnavägen mot Stora Ekeby. 
En allékantad väg löper mellan Mälaren och 
höjden med Låssa kyrka och Säbyholms tidigare 
skolverksamhet. 

Odlingslandskapet mellan Låssa kyrka, Mälaren och höjden med Rösaring bryts upp av impediment.

I dalgångens botten löper vägen i bild mot Stora Ekeby. I bild syns även 
allén mellan Mälaren och höjden med bebyggelse intill Låssa kyrka. 

Odlingslandskapet bryts upp av impediment och är tydligt inramat av 
höjder.
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Impediment med gravfält i odlingslandskapet nedanför åsen. På åsens höjd återfinns Rösaring. På åsen löper en 500 meter lång processionsväg. 
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Huvudbyggnaden uppfördes 1921 i Kvistabergsviken. Konferensanläggningens huvudbyggnad med reception. Stora villan är en av anläggningens logibyggnader. 

Foto taget från Brunnsviks odlingsmark mot utrednings-
området.

Hemmanet Brunnsvik ligger mitt emot utredningsområdet på 
den västra sidan om Ådövägen. 

Brunnsvik och Tammsvik
Vid Säbyholmsviken ligger det egna hemmanet 
Brunnsvik. Bebyggelsen ligger på den västra sidan av 
Ådövägen, mitt emot utredningsområdet, och består av 
en mindre huvudbyggnad samt två tvärställda ekonomi-
byggnader. Hemmanets jordbruksmark har historiskt 
gränsat till utredningsområdet. 

På Brunnsviks tidigare mark i Kvistabergsviken ligger 
herrgården Tammsvik med huvudbyggnad uppförd 
åt familjen Tamm 1921. Gården  blev konferensan-
läggning redan 1976 och har idag många platser för 
övernattning, restaurang och 20 möteslokaler i olika 
byggnader. Anläggningen går under namnet Happy 
Tammsvik. 
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LANDSKAPETS TIDSDJUP

I detta avsnitt beskrivs översiktligt varför landskapet 
ser ut som det gör. Vad är de historiska förklaringarna 
och processerna som lett till de fysiska uttryck och 
funktioner som präglar dagens landskap. 

Bygdens tidiga mönster
Områdets topografiska förutsättningar skapade 
tillsammans med närheten till Mälaren en gynnsam 
plats för tidig bebyggelseutveckling. Bygden har varit 
bebodd sedan åtminstone bronsålder när vattnet täckte 
de lägre liggande delarna. Området uppvisar ett stort 
och varierande lämningsbestånd som bekräftar att 
landskapet använts kontinuerligt sedan dess. Den 60 
meter höga åsen i väster rymmer bland annat fornläm-
ningen Rösaring med gravrösen, stenlabyrint och en 
500 meter stenkantad processionsväg ovanpå åsen. 
Bronsålderns bebyggelselägen syns även i den täta 
förekomsten av boplatser och gravfält på åsens södra 
sida.

När kringliggande marker i dalgångarna började 
att stiga ur vattnet koloniserades de snabbt. Under 
järnåldern var vattennivån cirka 5 meter högre än idag. 
Bebyggelseenheterna som upprättades under yngre 
järnålder har kontinuitet i de gårdar som finns kvar 
idag; Toresta, Säbyholm och Stora Ekeby. En effektiv 
markanvändning har alltid eftersträvats. Bebyggel-
selägen i torra lägen, med tillgång till bördig mark och 
vatten, som varit kommunikativt fördelaktiga har därför 
återanvänts genom historien. 

Till en början var lerjordarna som tidigare legat 
under vatten för tunga att bruka men med tiden kom 
förutsättningarna som möjliggjorde att markerna 
odlades upp i de lågt liggande dalgångarna. Mark som 
inte användes för odling nyttjades för äng och bete 
vilket sannolikt var fallet för utredningsområdet. 
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Kommunikationsmönster och 
centrala noder
Kommunikationer har i alla tider haft en stor strukturell 
inverkan för lokalisering av bosättningar och 
verksamheter. Den lättaste vägen genom landskapet 
var länge på just vatten, längs med sjösystem och 
åar. Låssa, som föregick Säbyholm, var tidigare en 
centralbygd strategiskt placerad vid vattnet. Förbi 
bygden gick det tidigare att ta sig via vattnet till Gamla 
Uppsala. Genom historiens gång har vattenvägen 
förlorat sin betydelse som farled på grund av bland 
annat landhöjning, förbättrad vägstandard och tekniska 
landvinningar. Dagens vägar berättar om människors 
rörelsemönster och transportbehov över tid. Vissa 
vägar har rätats ut, breddats och anpassats till det 
moderna samhällets trafikvolymer och säkerhetskrav. 
I området finns flera ålderdomliga vägar med lång 
kontinuitet; Rösaringsvägen samt Ådövägen som varit 
den huvudsakliga landvägen för transport ut på halvön 
mellan havsvikarna.

Bebyggelsen tillhörande Låssa låg på den höjd där 
kyrkan är belägen idag. Låssa kyrka uppfördes redan 
på 1100-talet, på en plats som tidigare använts som 
begravningsplats vilket bekräftas av de två storhögarna 
från järnåldern som ryms inom kyrkogården. Mälardalen 
kristnades tidigt och många kyrkor uppfördes under 
medeltiden i Upplands-Bro. Den strategiska platsen 
i landskapet valdes bland annat för att kyrkan blev 
synlig på långt håll. Den var även fördelaktig på grund 
av närheten till kommunikationsvägar som gjorde den 
tillgänglig för bygdens invånare. 

I slutet av 1300-talet uppfördes en sätesgård i 
närheten av kyrkan. Byns namn var då Ladza eller 
Laatza och låg sannolikt sydost om kyrkan, där det 
finns två gravfält från förhistorisk tid. Sätesgårdens 
ägor omfattade gårdarna Bärby, Edeby, Säby och 
senare även Toresta, Ålbrunna och delar av Ullevi. Byn 
bytte senare namn till Säby. 

Låssa kyrka uppfördes på en höjd i 
landskapet. Söder om kyrkan finns 

gravfält, i skogen till höger i bild. 
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Storskifteskartan upprättad 1784. Utredningsområdet är markerat med röd markering och är enligt kartan en del av 
Säbyholms utmarker. På kartan syns läget för Säbyholms huvudbyggnad i Säbyholmsviken. Källa: Lantmäteriet.  

1600-talets grund till 
säterilandskapet
Under stormaktstiden på 1600-talet inrättades säterier, 
det vill säga stora lantgods. Säterierna var avsedda 
för adeln och höga ämbetsmän och befriades från 
skatt såvida de sköttes enligt särskilda regler och var 
ståndsmässigt bebyggda. De stora och rika säterierna 
omformade odlingslandskapet då de köpte och avhyste 
gårdar för att skapa stora sammanhängande odlings-
marker med god tillgång till bete. Säbyholm säteri 
grundades i mitten av 1600-talet genom en samman-
slagning av gårdarna Bärby, Edeby, Säby och Holm. 
I samma ägo fanns säterierna Toresta, Ålbrunna och 
Ullevi. 

På storskifteskartan upprättad 1784 syns utrednings-
området som en del av Säbyholms utmarker. Utmarken 
användes som hag- och betesmark. På kartan syns 
vägen som går förbi området och som leder ned mot 
Ådö gård i söder. Även den korsande landsvägen som 
fortsätter mot Låssa kyrka är väl synlig. 

Säbyholms ståndsmässigt utförda huvudbyggnad låg 
vid tiden i en tidstypisk placering vid vattnet, både 
för närheten till vattenvägen men även för att ge ett 
imponerande intryck till förbifarande och anländande 
via detsamma. Byggnaden finns inte kvar idag. Låssa 
kyrka var patronatskyrka till Säbyholm. Gården kunde 
nyttja kyrkans jordbruksmark samt hade patronatsrätt, 
det vill säga rätt att tillsätta prästen. Den starka 
kopplingen mellan Säbyholm och Låssa kyrka syns i den 
allékantade vägen dem emellan. Från Säbyholm syns 
även en väg till Thoresta. 
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Häradsekonomiska kartan upprättad i mitten av 1800-talet. Utredningsområdet är en 
del av Säbyholms odlingsmark. Öster om vägen mot Ådö syns ”Nya Säbyholm” och torpet 
Plåten. Källa: Lantmäteriet.

1800- och 1900-talets 
förändringar
Landskapet fortsatte att användas för jordbruk 
genom århundradena. Under 1800-talet tillkom 
bebyggelse benämnd som Nya Säbyholm öster om 
vägen söderut mot Ådö gård. Området innehöll 
enligt det historiska kartmaterialet nya bostads- och 
ekonomibyggnader,  trädgård samt torpet Plåten. 

Vid Säbyholmsviken låg det egna hemmanet Brunnsvik 
med bostadshus och ekonomibyggnader. Enligt härads-
ekonomiska kartans gränser tillhörde en mindre del 
av utredningsområdet Brunnsvik vid tiden. Vid Kvista-
bergsvägen syns Brunnsviks mark på kartan, den mark 
som Tammsvik senare byggdes på. 

1909 togs Säbyholm över av Sunnerdahlska stiftelse som 
förvandlade platsen till skola. På höjden intill kyrkan 
uppfördes skolhus, efter ritningar av Ivar Tengbom, 

elevhem, idrottsplats och park. Vid Säbyholmsviken 
uppfördes badbryggor, hopptorn samt brygga för 
båttrafik. En ångbåtsbrygga fanns sannolikt redan 
innan på platsen. Där anlände varor från stadens 
handelsträdgårdar till säteriet.

På 1970-talet köptes fastigheten av Stockholms läns 
landsting. Strax därpå uppfördes ännu ett elevhem 
i närheten av den tidigare skolbebyggelsen. 2011 
började Naturbruksgymnasiet med verksamhet på 

Fotografi från 1938 visar skolbyggnader, trädgårdsanläggning och idrottsplats på och 
mellan höjderna. Källa: Digitalt museum.
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På den ekonomiska kartan uppförd 1953-1967 har Tammsvik tillkommit vid Kvista-
bergsviken. Norr om utredningsområdet har Ådövägen dragits

platsen. Gymnasiets nedläggning 2013 innebar slutet 
på den skolverksamhet som bedrevs här i drygt 100 år.  

Under 1900-talet förändrades delar av vägnätet. 
Ytterligare en anslutning från vägen mot Låssa kyrka 
drogs något öster om den tidigare vägen från Ådö. 
Den gamla vägen i väst blev så småningom istället 
en intern väg mot Säbyholms trädgård. Bebyggelsen 
Nya Säbyholm låg därmed placerad mellan de två 
vägarna. Vägarna möts ungefär i höjd med utrednings-

området. Den tidigare trädgårdsliknande strukturen 
intill Nya Säbyholm gick så småningom över till att bli 
odlingsmark. Detta syns på lagaskifteskartan upprättad 
år 1911.

På 1890-talet uppfördes en ny skolbyggnad på höjden 
öster om den nya vägdragningen. I byggnaden bedrevs 
folkskola fram till 1964. Från skolhuset anlades en 
väg längs utredningsområdets östra kant ned mot 
Brunnsviks marker. 

Karta uppförd 1911 vid laga skifte. På kartan är utredningsområdet markerat med röd 
markering och består av odlingsmark. Ådövägen har en ny dragning mot öst. Källa: 
Lantmäteriet.

På den ekonomiska kartan uppförd 1953-1967 har 
en väg dragits ut mot Tammsvik, som uppfördes 
på Brunnsvik mark vid Kvistabergsviken. Vid viken 
uppfördes 1921 huvudbyggnaden tillhörande familjen 
Tamm. Familjen ägde även Ådö gård och, innan 
omvandlingen till skolverksamhet, även Säbyholm. 
Bostadshuset vid Tammsvik har fungerat både som 
värdshus och vilohem för finska soldater. På 1970-talet 
omvandlades gården till konferensanläggning.
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KULTURVÄRDEN

Den historiska vägsträckningen Ådövägen har en 
ålderdomlig karaktär.

Den öppna karaktären kontrasteras av höjderna med skog.

Utredningsområdet utgörs av jordbruksmark. Marken 
har varit en del av sammanhanget som var en 
förutsättning för att sätesgården Låssa, föregångaren 
till Säbyholm, växte fram på höjden där kyrkan 
återfinns idag. När säteriet Säbyholm utvecklades 
under 1600-talet ingick det aktuella området i gårdens 
förutsättningar att fungera och utgjorde då betes- och 
hagmark. När marken sedan kunde odlas omvandlades 
den istället till åkermark. Åkermarken är därmed en 
av de avläsbara delarna i en av landskapets bärande 
berättelse, berättelsen om bygdens framväxt med 
stora, rika gårdar. I dess närhet har senare bebyggelse 
kopplad till Säbyholm och bygden uppförts.

Värdebärande karaktärsdrag
• Åkerns koppling till Säbyholms äldre och nyare  

bebyggelseenheter 

• Kontinuiteten i markens funktion som 
jordbruksmark

• Ådövägen med sin ålderdomliga karaktär som 
historisk kommunikationsled ut på halvön

• Åkermarkens öppna karaktär naturligt inramad 
av höjd i form av bergrygg samt vägar 

Odlingsytan avgränsas tydligt av den historiska vägsträck-
ningen Ådövägen. Vägen leder ut på halvön mot Ådö 
gård. Genom ägande har gården en historisk koppling till 
många av de övriga gårdarna i området. Trots asfaltering 
har vägen en ålderdomlig karaktär och kopplar ihop flera 
av de olika gårdarna. 

Den öppna åkermarken avgränsas tydligt av bergväggen 
i öst. Bergets formation kontrasterar till markens öppna 
karaktär. På höjderna runt området finns flera tidigare 
torp som minner om hur jordbruket organiserades. 

Fornlämningsbild
Odlingsmarken ligger på 10-12 meters höjd över 
havet. Marken är en del i ett område med en rik och 
komplex variation av fornlämningar. Lämningarna 
är koncentrerade till höjderna. Inom utrednings-
området är sannolikheten för fynd av fornlämningar 
därför låg. 
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Från vypunkterna, orangea 
markeringar, har vyer fotogra-
ferats som visar delar av riksin-
tresset Låssa [AB 34] (Låssa 
sn), röd markering. Karta: 
Geoportalen bearbetad av Tyréns.

1. Vy från Låssa kyrka

2. Vy över odlingslandskapet, 
Låssa kyrka och Mälaren

3. Vy mot Säbyholm

4. Landskapsvyn i dalgången

5. Vy från Thoresta

6. Vy norrut, från utrednings-
området

1

2

3

4

6

5

VYER MED KOPPLING TILL RIKSINTRESSET
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Vy 2. Vy över odlingslandskapet som avgränsas av höjden Låssa kyrka och Mälaren.

Vy 1. Bilder tagna från Låssa kyrka ut över odlingslandskapet med Mälaren och höjdryggar som avgränsande element.

Vad vi har möjlighet att se från olika platser i 
landskapet är starkt kopplat till terrängens skiftande 
egenskaper. Från krönet av en höjdrygg ges vida 
utblickar över landskapet medan utblickarna inom en 
dalgång begränsas av dalgångssidorna. 

Nedan beskrivs viktiga vyer kopplade till riksintresse 
för kulturmiljövården Låssa [34 AB] (Låssa sn). Vyerna 
redovisas på karta på s.22.

1. Vy från Låssa kyrka
Vyn från Låssa kyrka präglas av det öppna odlings-
landskapet mellan Låssa kyrka, Mälaren och åsen 
med Stora Ekeby intill. Bebyggelsen ligger i gränsen 
mellan odlingsmark och höjd. Vyn är lantligt präglad 
med stora delar åkermark. Längst ned i dalen syns 
Rösaringsvägen som leder mot Stora Ekeby. 

2. Vy över odlingslandskapet, Låssa kyrka och 
Mälaren
Från korsningen Ålbrunnavägen/Leranvägen, invid 
åsen, är tidslagrena många i vyn över odlingsland-
skapet. I förgrunden syns impediment med fornläm-
ningar i form av gravfält. Låssa kyrka avtecknar sig 
tydligt mot trädridån bortom åkermarken. Genom 
landskapet löper en allé i nord-sydlig riktning ned 
mot Mälaren. Odlingslandskapet i dalgången bortom 
Säbyholm och vägen upp mot Låssa syns ej i vyn.
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Vy 4. I den nord-sydliga dalgången breder åkermarken ut sig. Den bryts upp av åkerholmar och Rösaringsävgen. Söder om 
Rösaringsvägen, synlig på den högra bilden, svänger Ådövägen av mot utredningsområdet som ej syns i vyn.

Vy 3. Vy mot den plats där Säbyholm säteri hade sina centrala delar. På bilden syns ekonomibyggnader och stora lövträd. 

3. Vy mot Säbyholm
Platsen för säteriet Säbyholm har satt sin prägel på 
området. Vypunkten har tagits från vad som idag kallas 
Säbyholm, det vill säga samlingen av bebyggelse kring 
den tidigare skolverksamheten. I vyn syns vad som 
varit en central punkt för gården Säbyholm, ekonomi-
byggnader uppe och i kanten av en höjd omringade 
av stora lövträd. Nedanför syns åkermarken och 
Rösaringsvägen mot Bro. 

4. Landskapsvyn i dalgången 
För resande utmed den historiska vägsträckningen 
mellan Bro och Låssa kyrka och Säbyholm öppnar sig 
dalgången på den norra sidan av vägen. Mot söder 
försvinner Ådövägen inramad av två höjder mot 
utredningsområdet. 
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5. Vy från Thoresta
I vyn söder om höjden på vilken Thoresta gård är 
lokaliserad syns ett vidsträckt odlingslandskap med 
åkermark och åkerholmar. Härifrån syns den historiska 
vägsträckningen som leder mot Säbyholm. En skogsridå 
avgränsar dalgången. 

6. Vy norrut, från utredningsområdet
I vyn från utredningsområdet norrut mot övriga 
riksintresseområdet går det stundtals att skönja 
delar av odlingslandskapet i dalgången norr om 
Rösaringsvägen. I vyn syns den historiska vägsträck-
ningen Ådövägen samt höjden med den äldre 
skolbyggnaden. 

Vy 6. Från utredningområdet kan odlingslandskapet i dalgången norrut skönjas i bakgrunden. Både fotona är tagna norrut 
från Ådövägen och vägens direkta närhet.

Vy 5. Vy från Thoresta ut över dalgången söderut med åkermark. Dalgången fortsätter bakom skogsridån mot Säbyholm 
och utredningsområdet som ej syns i vyn.
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KONSEKVENSANALYS

Föreslagen förändring
För området föreslås att solcellspaneler sätts upp. 
Panelerna sätts upp i rader. Mellan raderna planeras 
marken att hållas öppen för bete. I områdets sydöstra 
hörn placeras en transformatorstation.  

Påverkan på kulturvärden
Påverkan på platsens kulturvärden bedöms bli liten 
under förutsättning att marken i framtiden går att 
uppfatta som jordbruksmark. Genom att den planerade 
insatsen gör ett litet ingrepp i jordbruksmarken under 
ett begränsat antal år bör åtgärden betraktas som 
reversibel. 

Genom att marken kommer att användas som 
betesmark bibehålls funktioner kopplade till jordbruket 
även under tiden panelerna sitter uppe. 

Påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövården Låssa [AB 34]
Ett av rikintressets utpekade uttryck är ”odlingsland-
skapets storskaliga godspräglade karaktär med alléerna 
och det sammanhängande öppna landskapsrummet”. 
Odlingslandskapets storskalighet upplevs framför allt 
i den långsträckta dalgången nordost om Säbyholm 
upp mot Toresta och i landskapsrummet mellan Låssa 
kyrka, Mälaren och Stora Ekeby i väst. För konsekvens-
analysen utreds nedan huruvida utredningsområdet 

Ritning över strängdragning och placering av komponenter. Källa: Stella Futura AB.

uppfattas som en del av uttrycket och på så sätt, eller 
genom påverkan på något av riksintressets övriga 
uttryck, riskerar ge negativ påverkan.

I vyer från punkter runt det vidsträckta odlings-
landskapet mellan Säbyholm och Thoresta bedöms 
utredningsområdet visuellt inte uppfattas som en del 
av det säteripräglade storskaliga odlingslandskapet. 
Den planerade insatsen bedöms därför inte heller 
påverka det sammanhängande odlingslandskapet i 
denna dalgång eller Låssa kyrka negativt.

Odlingslandskapet mellan Låssa kyrka, Mälaren 
och Stora Ekeby med många närliggande lämningar 
bedöms inte påverkas negativt av den planerade 
insatsen, då den inte ligger i blickfånget för vyn ut 
över odlingslandskapet. 

Det större landskapsrummet bestående av  det 
vidsträckta odlingslandskapet mellan Säbyholm och 
Thoresta är synligt från vissa delar av utrednings-
området längs med den historiska, ålderdomliga vägen 
som knyter samman odlingsmarkerna. Solcellsan-
lägggningens påverkan på odlingslandskapets värden 
bedöms vara marginell. Påverkan är rent visuell och 
bedöms bara kunna upplevas i utredningsområdets 
avgränsade landskapsrum. Vägsträckningen i sig 
kommer inte att påverkas. Ur kulturmiljösynpunkt är 
det positivt att tillhörande transformatorstation inte 
placeras längs med den historiska vägsträckningen utan 
placeras i områdets sydöstra hörn. 

Sammantaget bedöms den föreslagna solcellsparken 
endast ge marginell påverkan på riksintresset. 
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UTLÅTANDE KULTURMILJÖ TAMMSVIK 

BAKGRUND 

Tyréns har fått i uppdrag av Stella Futura AB att ge ett förtydligande utlåtande angående 
riksintresse för kulturmiljövården Låssa [AB 34] (Låssa sn) i och med förslag av uppsättning 
av solcellspark.  
 
Tyréns AB har tidigare inkommit med Kulturmiljöanalys – Tammsvik, Upplands-Bro kommun 
2022-02-03. Rapporten beskriver det aktuella områdets kulturvärden och analyserar 
konsekvenser samt eventuell risk för påverkan på riksintresset. 
 
Därefter har nytt underlag presenterats i form av Kulturmiljö – Tammsvik och Björkhagen 
(UTKAST). Rapporten som är ett utkast är utförd av WSP under 2020 på uppdrag av Credentia 
AB i samband med prövning av detaljplan för tillbyggnad av hotell- och 
konferensanläggning. Rapporten hanterar delvis det aktuella utredningsområdet.  
 
Upplands-Bro kommun har därefter inkommit med ett yttrande gällande solpanelsanläggning 
Tammsvik 2022-02-23. 
 
Riksintressets motivering och uttryck har reviderats 2021.  
 

UTREDNINGSOMRÅDET OCH TOLKNING AV RIKSINTRESSET 

Utredningsområdet för solcellsparken ligger inom området av riksintresse för 
kulturmiljövården Låssa [AB 34] (Låssa sn). Ett av riksintressets uttryck är odlingslandskapets 
storskaliga godspräglade karaktär med alléerna och det sammanhängande öppna 
landskapsrummet. Tyréns tolkar det som att det är det större landskapsrummet i den 
långsträckta dalgången nordost om Säbyholm upp mot Toresta mellan Låssa kyrka, Mälaren 
och Stora Ekeby i väst, som avses.  
 
Utpekade värdebärare i riksintressebeskrivningen är Rösaring med flertalet lämningar, 
järnåldersgravfält nedanför åsen, Låssa kyrka, herrgårdarna (Säbyholm, idag riven, och 
Toresta), och prästgården vid Stora Ekeby ligger samtliga norr om utredningsområdet i den 
storskaligt och öppna landskapsrummet. Det finns inget som tyder på att det finns några 
fornlämningar eftersom det vare sig finns några kända fornlämningar eller något i 
fornlämningsbilden som skulle kunna indikera förekomst av ännu inte kända fornlämningar, 
inom utredningsområdet.   
 
Den föreslagna solcellsanläggningen skapar möjlighet för bete mellan rader av paneler vilket 
ger förutsättningar för att marken fortsatt blir avläsbar som jordbruksmark. Åtgärden är 
reversibel, vilket innebär att marken kan återupptas som åkermark när solcellspanelerna tas 
ur bruk.  
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Höjdryggen i öst, Björkhagen, består av betesmark med gamla anor. Historiskt sett har betet 
bedrivits på skogsmarken. Eftersom skogsmarken betades var den avsevärt glesare beväxt 
än vad den är idag. Skogsmarken upplevs inte som en del av det öppna odlingslandskapet. 
 
I revideringen av riksintresset som gjordes 2021 lyftes särskilt det sammanhängande öppna 
landskapsrummet. På grund av landskapets topografi, höjderna runt om Ådövägen där 
besökaren möter utredningsområdet, är den aktuella åkermarken avskild från det 
landskapsrum som avses i den aktuella riksintressebeskrivningen. Den aktuella åkermarken 
inom utredningsområdet är lokaliserad till ett avgränsat landskapsrum i en perifer del av 
riksintresset och uppfattas inte som del av det öppna sammanhängande landskapsrummet 
norrut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Westman   Johanna Alton 
Uppdragsansvarig   Avdelningschef 
 
 
  



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 7. BrevskrivelseutredningWSPkulturmljo_520150

Tammsvik och Björkhagen
Kulturmiljöanalys 

UTKAST



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 7. BrevskrivelseutredningWSPkulturmljo_520150

2 UTKAST

Beställare
Credentia AB

Konsult
WSP Samhällsbyggnad

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
Tel: +46 10 722 50 00

Org nr: 556057-4880
www.wsp.com

Kontaktperson
Anna-Clara Ramström 
anna-clara.ramstrom@wsp.com
 
Emil Bergsten Lilja
emil.bergsten@wsp.com

Uppdragsnamn
Tammsvik kulturmiljöutredning

Uppdragsnummer
10313378

Författare
Anna-Clara Ramström, bebyggelseantikvarie

Konsultgrupp
Anna-Clara Ramström, bebyggelseantikvarie 
Emil Bergsten Lilja, bebyggelseantikvarie

Uppdragsansvarig
Anna-Clara Ramström, certifierad sakkunnig KUL K

Granskare

Tammsvik och Björkhagen



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 7. BrevskrivelseutredningWSPkulturmljo_520150

3UTKAST

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Uppdrag, syfte & metod   4
Övergripande områdesbeskrivning 5

VÄRDEN & POTENTIAL  7
 
Den historiska miljön    8
Kulturhistoriskt värde   10
Känslighet & potential   16
Fornlämningsbild    20

LAGSTIFTNINGENS KRAV 21
 
Plan- och bygglagens krav   22
Miljöbalkens krav    24
Kulturmiljölagens krav   26



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 7. BrevskrivelseutredningWSPkulturmljo_520150

4 UTKAST

UPPDRAG, SYFTE & METOD

I samband vid prövning av en ny detaljplan för till-
byggnad av hotell- och konferensanläggning på fast-
igheten Brunnsvik 1:4 har en kulturmiljöanalys tagits 
fram. Vidare utreds miljöns handlingsutrymme och 
potential i koppling till Riksintresset Låssa. 

Syftet med kulturmiljöanalysen är att specifisera 
miljöns kulturhistoriska värden som kan identifieras 
inom  utredningsområdet samt vilken berättelse som 
miljön representerar. Som en del av metoden för den 
kulturhistoriska värderingen ingår en avgränsning av 
vilket kulturhistoriskt sammanhang och vilken histo-
ria miljön representerar och berättar. Avgränsningen 
i tid är därför en del av utredningen och analysen av 
kulturmiljön. Det första steget i utredningen beskriver 
miljöns värden, egenskaper och karaktärsdrag. Vidare 
görs en känslighetsanalys och förslag på råd och rikt-
linjer. Dessa ska bidra till att främja en fortsatt möjlig-
het till läsbarhet av den kulturhistoriskt intressanta 
miljön i förhållande till sannolika åtgärder. 

 
text kompletteras

Den kulturhistoriska utredningen och vär-
deringen genomförs enligt Riksantikvarieä-
mbetets Plattform för värdering och urval, 
Värderingen görs i tre steg. 

I det första steget avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext 
eller en blandning av dessa båda. I det andra 
steget identifieras vilka uttryck som är bäran-
de och möjliggör att berättelsen är utläs-
bar. I detta steg ingår även en bedömning 
i vilken grad miljön återspeglar berättelsen 
och hur relevant berättelsen är. I det tredje 
steget bedöms det kulturhistoriska värdet 
utifrån lagstiftningens begrepp.

Källor och litteratur

Kompletteras
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Avgränsning och utredningsområde

Utredningsområdet centreras kring Tammsviks konfe-
rensanläggning och Björkhagen i synnerhet. Omkring-
liggande landskap har även vägts in i utredningen. 
Utredningsområdet ligger inom område för riksintres-
se för kulturmiljöområdet, varför även detta behandlas 
i utredningen. Utredningsområdet ligger på en smal 
halvö i Mälaren. 

o
tammsvik

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 1,5 30,75 km

2020. 12. 21
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o
tammsvik

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 1,5 30,75 km

2020. 12. 21
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ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING
Landskapet 
Tammsvik ligger på den nordöstra delen av Ådöhan-
vön som sträcker sig som en smal landtunga ner i 
Mälaren. Landskapet präglas av stora böljande åkrar 
inramade av skogsbeklädda moränhöjder. Bebyggelsen 
är mycket gles och utgörs av äldre agrara byggnader 
med höga kulturvärden. Dessa är placerade på impe-
diment i landskapet. Parallellt med en stor långsmal 
åker sträcker sig en höjd med snårig växtlighet i 
nord-sydlig riktning, Björkhagen. I söder tar böljande 
åkerlandskap vid med två välbevarade äldre agrara 
bostadshus på impediment, Stora och Lilla Granskog, 
hemman som hörde under Ådö slott. 

Konferensanläggning
Direkt söder om Björkhagen öppnar sig en stor öppen 
yta ner mot Kvistabergsviken med Tammsviks huvud-
byggnad närmast vattnet. Platsen präglas av en stor 
rektangulär gräsmatta som täcker den flacka slänten 
ner mot huvudbyggnaden. Kring denna står flertalet 
stora byggnader med mörkröd träpanel och sadeltak. 
Bland dessa finns förutom huvudbyggnaden tre äldre 
byggnader, Stora villan, Torpet och en liten ekono-
mibyggnad närmast huvudbyggnaden, samtliga med 
traditionell utformning förutom utbyta fönster. 

Huvudbyggnaden
Tammsviks huvudbyggnad är en vitputsad byggnad i 
sten med gaveln vänd mot övrig kursgård och huvud-
fasad vänd söder ut, ner mot Mälaren. Den är förhål-
landevis liten, uppförd i en nationalromantisk stil 
med tydliga referenser till Ådö slott. Taket är valmat 
och täckt av enkupigt tegel. Fönstren är småspröjsade 
tvåluftsfönster i trä målade i en grå kulör. Porten mot 
norr anspelar på en 1600-talsbarockportik i grå sand-
sten med släktvapen ovan. Mot söder öppnar sig en 
kolonnförsedd stenterrass som leder ner till en ytter-
ligare terrassering med stensatt gård och symmetriska 
planteringar. Rustika stentrappor leder er mot vattnet. 
I öster har tidigare uppförts en tillbyggnad i avvikan-
de formspråk material och karaktär. En låg långsmal 
tillbyggnad sträcker sig norrut, denna vitputsad. 
Gräsytan väster om huvudbyggnaden har delvis hård-
gjorda ytor, en hinderbana och ett rester av en fruk-
todling med äppelträd. 
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Värden & potential
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DEN HISTORISKA MILJÖN

Storskifteskarta över Säbyholm säteri  1784 Häradsekonomiska kartan ca 1901 Laga skifte Säbyholm 1910

Ekonomiska kartan 1978Ekonomiska kartan 1952

o
tammsvik

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 0 1,5 30,75 km

2020. 12. 21

Ortofoto 2018
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Platsens historia

Platsen där konferensanläggning och huvudbyggnad 
ligger idag tillhörde hemmanet Brunnsvik, under Sä-
byholm. Marken som styckades till var tidigare del av 
Björknäs under Ådö slott. 

Ådö tros ha varit en viktig plats mycket tidigt i histori-
en. Ådö slott har förvaltats och ägts av många promi-
nenta familjer. År 1873 köptes det dock tillsammans 
med det stora godset Säbyholm strax norrut av Pehr 
Gustaf Tamm. Tamm hade fyra söner vilka fick varsitt 
stort gods vid hans död. Den äldste, Claes Tamm, blev 
herre till Ådö. Hans intresse för godsförvaltning och 
jordbruk var dock begränsat varför han valde att sälja 
hela egendomen. Precis på gränsen till hans lillebrors 
Säbyholms ägor behölls en bit mark och brodern gav 
utlopp för sina arkitektdrömmar. Han byggde sig en 
ståtlig villa efter egna ritningar, dagens Tammsvik. Vid 
denna tid kallades området fortsatt för Björknäs. 

Brunnsvik var frälsehemman och hörde under 1700- 
talet under Säbyholm säteri. Brunnsviks äng avskild 
del från övrig mark som låg på andra sidan halvön. 
Bebyggelse från 1800-tal finns kvar och är mycket 
välbevarad. 

Claes Tamm ordnade tillsammans med sin bror på 
Säbyholm om att ha kvar en bit mark som tidigare hört 
under hemmanet Brunnsvik för hustomten och en 
bit av hemmanet Björknäs, som låg under hans egna 
Ådö. På Storskifteskarta från 1700-talet är platsen för 
hustomten benämnd som Brunnsviks äng. Brunnsviks 
gårdsbebyggelse ligger mot halvöns norra strand och 
är mycket välbevarad. 

Efter en skilsmässa hade Claes Tamm bott kvar på 
Björknäs ett par år men hyrde från och med 1930 ut 
till två syskon Lundgren som kom att starta den första 
verksamheten, pensionat. Det var syskonen Lundgren 
som började använda namnet Tammsvik, Tammsviks 
pensionat. 

År 1935 användes huset som pensionat i regi av Tamms 
nya hustru, Agnes Nilsson, istället under namnet 
Tammsviks säteri. Efter Tamms död år 1940 säljs huset 
och nya ägare fortsätter att hyra ut till personer som 
i sin tur driver verksamhet. Tammsvik blev då en av 
få verksamheter i området som tog emot TBC sjuka fin-
ska soldater från Vinterkriget, Tammsvik blev konva-
lescenthem. Från 1950-talet inriktar sig verksamheten 
istället som ”sjukhem för lättare sinnessjuka kvinnor”. 

På 1970-talet etableras den första konferensverksam-
heten på platsen med nya ägare. Till en början erbjöd 
man elva gästrum i huvudbyggnaden samt reception 
och kök. Konferenslokal inrymdes i den lilla ekonomi-
byggnaden direkt väster om huvudbyggnaden. Något 
senare byggdes verksamheten ut med tillbyggnad av 
huvudbyggnaden och etablering av ny bebyggelse i 
väster. 
Under 1990-tal fick Tammsvik nya ägare och ytterliga-
re utbyggnad skede av anläggningen.

Fler historiska bilder ska in här.

Norr om Tammsvik har Björkhagen allt jämt legat 
kvar. Marken har ingen historisk eller funktionell 
koppling till Ådö eller konferensanläggningen. Den 
har hört under Säbyholm och brukats därefter. Björk-
hagen beskrev så sent som på 1980-talet som mycket 
naturskön. Idag är betesmarkerna igenväxta av sly och 
nyponros. 
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KULTURHISTORISKT VÄRDE

Kulturhistoriskt värdefull åker-
mark inom riksintresseområde

Sammanhängande odlings-
landskap med lång historisk 
kontinuitet

Kluster med särskilt värdefull 
agrar bebyggelse

Del av konferensanläggning 
med särskilt värdefull bebyg-
gelse

Gräns för riksintresse Låssa.

Teckenförklaring

Visuella samband med om-
givande jordbruksmark inom 
riksintresseområde

Stora och lilla Granskog

Brunnsvik

Säbyholm.

Visuella kopplingar mot omgivande 
landskapsrum

Äldre betesmark

Folkskola
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Kulturhistoriskt värde

Av platsens historia kan konstateras att villan 
Tammsvik, eller Björknäs, inte har några direkta 
samband med Björkhagen. De två komponenterna i 
utredningsområdet har separata berättelser och dess 
värden olika karaktär. 

Björkhagen 
Platsen har enligt kartmaterial brukats under Säby-
holm sedan minst 1700-talet. Dess topografiska förut-
sättningar har inneburit att marken varit lämplig för 
bete. Den omges av uppodlad åkermark och har gjort 
så under flera hundra år. Björkhagen uppvisar idag 
fortsatt tydliga tecken på brukande som betesmark 
under lång tid genom sin vegetation. Denna består av 
omväxlande större solitära lövträd, idag kringvuxna 
av tät sly bestående främst av nyponros. Ett annat 
tydligt tecken på bete är de enbuskar av hög ålder som 
återfinns på platsen. Ett mindre parti i söder täcks av 
barrskog.  Genom Björkhagen löper en slingrande väg 
som inte återges på kartorna men som omnämns i 
källor. Norr om hagmarken återfinns äldre bebyggelse 
med högt kulturhistoriskt värde bestående av folksko-
la och gammal lanthandel tillhörande Säbyholm.  

Björkhagen utgör en del i ett stort herrgårdslandskap 
med aktiv jordbruksmark. Platsen visar hur olika 
marktyper brukades för olika ändamål i det tradi-
tionella jordbruket. Läsbarheten av björkhagen som 
betesmark är idag måttlig på grund av igenväxning. 
Landskapsrummet i stort har en rent agrar prägel och 
uppvisar höga kulturhistoriska värden. 

Tammsvik 
Platsen för Tammsvik utgjorde tidigare äng och ett 
litet skogsparti närmast vattnet. Här kan ha funnits ett 
torp eller backstuga, med det framgår inte av kart-
materialet. Platsens tidsdjup som högreståndsbostad 
med park sträcker sig där med inte längre tillbaka än 
början av 1900-talet.

Huvudbyggnaden är uppförd i tidstypisk nationalro-
mantisk stil med tydliga influenser av den kommande 
1920-talsklassicismen. Byggnaden berättar särskilt 
tydligt om tidens arkitektoniska ideal och bostadsideal 
för bättre bemedlad samhällsklass genom sin välbe-
varade exteriör. Den tillhörande parken, tillsammans 
med husets riktning har anpassats efter utsikten längs 
med Kvistabergsviken och väderstreck med terrass och 
trädgård i söder. 

Äppelträden i väster med gräsytan är en rest av den 
centrala trädgårdsgång  som anlades tillsammans 
med stort trädgårdsland om fyra kvarter, tackandes 
omkring hälften av dagens gräsmatta. Detta tillkom 
möjligen under krigsåren då Tammsvik brukades som 
konvalecenshem och behovet av livsmedel var stort. 
Resterande del av grädmatta var åker eller äng. 

Under 1900-talets mitt då Tammsvik brukades som 
pensionat, konvalecentshem och mentalsjukvård 
brukades mest sannolikt huvudbyggnaden, de två  
ekonomibyggnaderna samt stora villan och torpet 
för verksamheterna. En av ekonomibyggnaderna har 
förändrats genom tillbyggnad. Denna grupp byggna-
der, tillsammans med trädgårdarna, utgör de tidiga 
årsringarna i Tammsviks historia och berättar om dess 
tid som privatbostad och vårdinrättning. De bedöms 
ha ett högt kulturhistoriskt värde motsvarande ett sär-
skilt värdefullt bebyggelseområde i plan och byggla-
gens mening och bör omfattas av 8 kap 13 § PBL. 

Övrig bebyggelse har tillkommit under 1900-talets 
senare del som konferensanläggning vilket är tyd-
ligt avläsbart genom dess avvikande utformning och 
skala. Denna etablering har gjort platsens historia och 
ursprungliga gestaltning något mer svårläst. Dessa 
byggnaders kulturhistoriska värde är i sammanhanget 
lågt. 
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Låssa [AB 34] 
 
Motivering: 
Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälar-
vägen 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 bosätt-
ning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna, 
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre 
landskapspartierna, med inslag av herrgårdar, bo-
sättningsmönster 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. Odlingslandska-
pets 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 natur-
bruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls 
hemskola, med ett 20-tal byggnader uppförda 
1910-15 i nationalromantisk och klassicistisk stil 
och med omgivande park i ett kuperat terrängav-
snitt på Säbyholms ägor.
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Tammsvik konferensanläggning
• Tammsvik är uppförd som villa, fristående från 

omkringliggande herrgårdar trots historiska 
ägoförhållanden. Huvudbyggnaden med park och 
mindre ekonomibyggnad utgör ett litet och väl av-
gränsat landskapsrum. Platsen omnämns inte i rik-
sintressebeskrivningen. Förekomsten av avknopp-
ningar till herrgårdarna eller liknande företeelser 
omnämns inte heller i riksintressebeskrivningen.  

• Tammsvik bedöms inte utgöra ett uttryck för riks-
intresset Låssa. 

Björkhagen
• Björkhagen är igenvuxen hagmark på en höjd. 

Hagmarken omges av stora böljande åkrar som 
under flera hundra år hört under herrgården Säby-
holm. 

• Säbyholm är ett uttalat uttryck för riksintresset 
angående dess naturbruksgymnasium, bebyggelse, 
park och omgivande terrängavsnitt. 

• Inledande motiveringstext talar om ”..Det öppna 
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre land-
skapspartierna, med inslag av herrgårdar, bosättnings-
mönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern 
och Låssa medeltida kyrka som uppfördes som patro-
natskyrka till Säbyholms gård.” 

• Björkhagen bedöms utgöra en del av det sam-
manhängande odlingslandskapet med inslag av 
herrgårdar, vilket gör den till en del av ett uttryck 
för riksintresset Låssa.  Intilliggande åkrar bedöms 
även de utgöra uttryck för riksintresset.  

• Björkhagens topografi gör platsen synlig i det stör-
re landskapsrummet, detta kan utgöra en känslig-
het för det agrara landskapet .

Bedömning av miljöns koppling till 
riksintresset Låssa



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 7. BrevskrivelseutredningWSPkulturmljo_520150

16 UTKAST

Kulturhistoriska värdefulla egenskaper och karaktärsdrag - Björkhagen

• Storskaligt jordbrukslandskap med långt tidsdjup 
fritt från urbana inslag. 

• Kuperad terräng med tydligt avvikande egenska-
per i kontrast till omkringliggande åkrar.  

• Växtlighet som visar på dess historiska bruk som 
betesmark till exempel enbuskar och stora lövträd.  

• Slingrade äldre vägsträckning av med enkel ut-
formning utan modern beläggning.  

• Värdefull bebyggelse i nordväst genom folkskola, 
lanthandel, och delar av Säbyholms lantbrukssko-
las bebyggelse berättar om markens ägostruktur 
och brukande. 

Det kulturhistoriska värdet uttrycks i den fysiska miljön 
genom värdefulla  egenskaper och karaktärsdrag som är 
viktiga att ta hänsyn till för att värdet ska bibehållas. Det 
innebär att vissa av dessa egenskaper och karaktärsdrag 
inte kan ändras eller tas bort utan att värdet skadas. 

Igenvuxen betesmark präglas idag av sly och enskil-
da större träd. På bilden syns även ett litet kärr.



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 7. BrevskrivelseutredningWSPkulturmljo_520150

17UTKAST
Den gamla vägen igenom ett mer tätbevuxet parti.
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Kulturhistoriska värdefulla egenskaper och karaktärsdrag för Tammsvik

• Huvudbyggnaden är placerad i ett visst höjdläge 
med utsikt över Kvistabergsviken. Gaveln vetter 
mot vattnet respektive gräsytan. Byggnaden fram-
står särskilt liten på grund av detta.  

• Huvudbyggnaden karaktäriseras av en herrgårds-
likanande arkitektur med nationalromantisk 
historiserande stil med tydliga drag av 1920-tals-
klassicism. Den är i sin exteriör helt symmetriskt 
utformad ursprungligen.  

• Valmat och brutet tegeltak med små takkupor 
inklädda i plåt. Vitputsade massiva fasader med 
små fönster i trä ger byggnaden ett ålderdomligt 
intryck typiskt för nationalromantiken.  

• Portik utformad med inspiration från barockpor-
ten på Ådö med kalkstensinramning och släktva-
pen.  

• Terrasseringar och sockel i grovt huggen sten 
bidrar starkt till det historiserande uttrycket. 

• Månghundraåriga ekar växer nära huvudbygg-
naden vilket ger intrycket av att även byggnaden 
stått på platsen länge. Den är dock betydligt yngre 
än träden.

• Omkringliggande park och öppen gräsyta i väster 
med delar av allé av äppelträd bevarad berättar 
om de tidigare trädgårdsodlingarna. 

• Omkringliggande äldre bebyggelse med kulturhis-
toriskt värde utgörs av Stora villan, den lilla eko-
nomibyggnaden och torpet. Dessa är rödmålade 
med slamfärg och har ett traditionell gestaltning. 

.

Det kulturhistoriska värdet uttrycks i den fysiska miljön genom värdefulla  egenskaper och karaktärsdrag som är viktiga att ta hänsyn 
till för att värdet ska bibehållas. Det innebär att vissa av dessa egenskaper och karaktärsdrag inte kan ändras eller tas bort utan att vär-
det skadas. 
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KÄNSLIGHET & POTENTIAL

Åkermark inom riksintresseom-
råde. Mycket känsligt för föränd-
ring och visuell påverkan

Område med viss potential 
till förändring

Värdefulla bebyggelseområden. 
Mycket känsliga för förändrnig 
och visuell påverkan. 

Teckenförklaring

Känslig visuellt samband från 
höjd som kan påverka omgi-
vande åkerlandskap. 

Sammanhängande odlings-
landskap inom riksintresseom-
råde. generellt känsligt med viss 
potential för förändring

Tammsvik 
konferens

Tammsvik hu-
vudbyggnad

Gräns för riksintresse Lossa

Kartan förtydligas med klarare 
färger
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Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen utgår från risken att de utpekade 
värdena förstörs eller minskar vid förändring, ändring eller 
tillägg. Analysen klargör kulturmiljöns möjlighet att ta emot 
nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär eller värde 
påtagligt förändras. Grunden i analysen är de värdebärande 
uttrycken, strukturer och samband som är särskilt nödvän-
diga för företeelsens helhet och relevans. Utan dessa riskerar 
miljöns möjlighet till kunskapsförmedling att gå om intet. 

Odlingslandskapet och riksintresset Lossa 

• Riksintresset bedöms vara känsligt för borttagande 
av uttryck och förändring, så som nybyggnation, i 
öppna och synliga lägen då det påverkar omgivan-
de landskap i stor grad. 

• Riksintresset bedöms känsligt för minskning av yta 
av aktiv jordbruksmark för att odlingslandskapet 
ska bibehållas.  

• Värdefull agrar bebyggelse bedöms vara känslig 
för ändring och visuell påverkan. 
 
 

Bedömningarna utgår från riksantikvarieämbetets handbok för 
riksintressen för kulturmiljövården. Även om området inte utgör 
ett riksintresse kan resonemangen om hur känslighet av kultur-
miljö bedöms tillämpas även här.

1. Värdena är knutna till uttryck för en avgränsad historisk 
period, kan vara känsliga för dominerande nutida tillägg. 

2. Landskap som är präglat av och värden som är knutna till 
en utveckling av en viss verksamhet eller aktivitet över tid, 
kan vara känsliga för tillägg som saknar samband med 
verksamheten eller aktiviteten.

3. Uttrycken återspeglar olika tiders kontinuerliga nyttjande 
av en viss plats, kan vara känsliga för tillägg som förändrar 
eller bryter mot platsens specifika förutsättningar och 
egenskaper.

Tammsvik konferensanläggning 

• Utpekade värdefulla byggnader bedöms känsli-
ga för förändring som inte genomförs med stor 
hänsyn till platsens och de enskilda byggnadernas 
värde och bärande karaktärsdrag. 

• Platsen är känslig för rivning av värdefull bebyg-
gelse och borttagande av värdefulla egenskaper 
och karaktärsdrag. 

• Vägen i östvästlig riktning mot huvudbyggnadens 
entré är känslig för förändring. Andra vägar bör 
inte dras som konkurrerar med denna. Den behö-
ver behålla sin smala karaktär. 

• Platsen är känslig för borttagande av äppelträd i 
rad och andra stora träd i parken. Den trädgårds-
gång som äppelträden markerade kan med fördel 
återställas.  

• Huvudbyggnaden med omgivande park bedöms 
vara känslig för att omges av tätare bebyggelse. 
Platsen är känslig för förändring och nybyggnation 
inom markerat område på karta som motsvarar 
yta för trädgårdsland mot väster.  

• Huvudbyggnaden är känslig för ytterligare till-
byggnation. Potential finns att förändra befintliga 
tillbyggnader som kan anpassas i material och 
formspråk i större grad till huvudbyggnaden. 

• Området känsligt för ytterligare hårdgöring av 
markytor då det hänvisar till urbana miljöer. Asfalt 
kan med fördel tas bort. 

• Det finns potential för förändring i anläggningens 
västra del. Befintliga konferensbyggnader som inte 
pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla är inte 
känslig för rivning.  Här bedöms viss nybyggnation 
kunna uppföras. 

Björkhagen
• Björkhagen bedöms vara känsligt för ändring och 

utjämning av naturlig topografi som berättar om 
markens användning i det traditionella jordbruket. 

• Området är känsligt för kalhuggning. Äldre träd 
och buskar behöver bevaras.  

• Känsligt för att starkt sammanbindas genom fysisk 
planering med Tammsvik då dessa två områden 
saknar gemensamma historiska samband.  

• Det finns potential för förändring så  som ny-
byggnation som utformas med hänsyn till främst 
riksintressets uttryck och värden. Detta till stor del 
tack vare vegetationen. 
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Miljön kring Tammsvik har potential för förändring avseende tillägg av nya byggnader i kopp-
ling till konferansverksamheten.

Tammsvik konferensanläggning anläggnings känslighet och potential

Känsligt område med viss 
potential till förändring och 
nybyggnation.

Strukturer känsliga för 
förändring

Särskilt värdefull byggnad. 

Teckenförklaring

Område känsligt för förändring 
och nybyggnation.

Gräns för analys i karta
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Råd och riktlinjer

• Riksintressets uttryck gällande den sammanhäng-
ande och öppna odlingslandskapet med inslag av 
herrgårdar behöver i första hand tas hänsyn till 
vid eventuell exploatering. 

• Bygg inte på jordbruksmark eller i synliga lägen. 
Arbeta med vegetation för att hindra att nybygg-
nation inte blir dominerande synlig i det omkring-
liggande landskapet.  

• Bygg glest med stora tomter och mycket sparad 
vegetation för att exploatering inte upplevs allt för 
urban och främmande i det agrara landskapet. 

• Återskapa äppelallén och den fyrdelade planen i 
trädgårdslandet enligt 1952 år ekonomiska karta.  

• Bygg om tillbyggnaderna, ta bort, eller anpassa 
dem bättre till urpsprungsbyggnaden 

• Riv byggnader tillkomna under sent 1900-tal 

• Röj sly i björkhagen.

Stärkande åtgärder

Bevarande och utveckling står inte i motsats till varandra, 
befintliga värden kan mycket väl berika och användas i 
utveckling av ett område. I förvaltande samt förändring 
av äldre miljöer bör de kulturhistoriska värdena utgöra 
en grundförutsättning för den vidare planeringen. Vid en 
framtida exploatering, utveckling eller förvaltning av områ-
det bör utgångspunkten göras utifrån områdets befintliga 
kvalitéer. 

För att uppfylla lagstiftningens krav angående rik-
sintresse enligt miljöbalken

För att uppfylla plan- och bygglagens krav om var-
samhet och förbud mot förvanskning  

• Miljöns sammantagna och enskilda byggnaders 
kulturhistoriska värden ska skyddas i kommande 
detaljplan. 

• Undvik att uppföra ny bebyggelse i särskilt synliga 
lägen, så som på jordbruksmark.

• Inga nya byggnader uppförs inom det på karta 
markerade området omkring huvudbyggnad. Be-
håll skogsridå i norr.  

• Undvik ytterligare tillbyggnader på huvudbyggna-
den. Befintliga kan med fördel förändras. 

• Bevara värdefulla element och grönstrukturer i 
form av uppvuxna ekar och äppelträd i parken.  

• Vid nybyggnation i anläggningens västra del bör 

någon form av avskärmande element etableras för 
att visuellt och funktionellt avskilja huvudbyggna-
den med direkt närområde från ny bebyggelse. Till 
exempel tätt planterade hamlade trädrad eller tät 
hög häck. Detta skulle även markera den historiska 
gränsen för Tammsviks tidigare utbredning. 

• Ny bebyggelse behöver anpassas gällande volym, 
höjd och utformning till platsens värden och 
karaktärsdrag. En urban gestaltning av miljön bör 
udvikas. 
 

• En nära dialog bör hållas med antikvarisk kompe-
tens under gestaltningsskedet för att värdebäran-
de karaktärsdrag och egenskaper värnas.  

• Undvika stora markförändringar, nya byggnader 
ska placeras efter befintlig terräng och större 
nivåskillnader ska tas upp med förhöjd sockel, 
souterräng eller källarvåning. Alternativt bygga på 
pålar. 
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Lagstiftningens krav
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PLAN- OCH BYGGLAGENS KRAV

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull 
kulturmiljö genom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav 
och prövning av lokalisering samt avvägningarna mellan 
allmänna och enskilda intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på ett sådant sätt som 
är lämpligt med hänseende till en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets 
särart/karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. 
För att undvika en förvanskning måste därför bärande 
karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och 
pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av 
ändringar och vidare exploatering, för att det kulturhisto-
riska värdet inte ska minska. Förvanskningsförbudet gäller 
alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen som fastig-
hetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska 
tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.
 
Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar vid 
planläggning och frågor om lov i särskilt värdefulla mil-
jöer. Det är kommunens ansvar att det allmänna intresset 
bevakas och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat 
ansvar att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna 
vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte kan 
utarbeta en detaljplan som skadar den särskilt värdefulla 
kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestämmelser 
som garanterar ett fullgott skydd för miljön.
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)
 
 
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel

2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna 
lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-
ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan.

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel

8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, his-
toriska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomer i de avseenden som omfattas av skyddsbestäm-
melser i en detaljplan eller i  
områdesbestämmelser, 
3. allämna platser,
4. bebyggelseområden.

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL 
antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en 
särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader gäller även för bebyggel-
seområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. 
Exempel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion 

som nu har blivit sällsynt.
• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, 

arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska 
ideal samt värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksam-
heter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Ex-
empel på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens ge-

nombrott, immigration eller emigration.
• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade 

i sin samtid.
• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om 
äldre material och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar sär-
skilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk 
gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt samman-
hang. Exempel på detta kan vara byggnader som haft storbetydelse i ortens sociala liv 
eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst 
förhållande eller i sitt sammanhang har få motsvarigheter som kan belysa samma förhål-
lande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga ka-
raktär bevarad, utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem 
kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad/be-
byggelse (BFS 2011:6)
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MILJÖBALKENS KRAV

Riksintresset för kulturmiljövård

Vad är en riksintressant kulturmiljö?

Kulturmiljövårdens totalt ca 1650 riksintressen spänner över 
en lång tidsrymd, från forntida boplatsområden till efterkrigs-
tidens förortsmiljöer och omfattar ett brett urval av miljöer 
som innefattar såväl landsbygd som stadslandskap.

De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett betydel-
sefullt historisk skeende eller företeelse särskilt väl går att 
utläsa eller uppleva i dagens landskap. Sammantaget ska de 
ge en bred, nyanserad och övergripande bild av samhällets 
historia och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder, 
utvecklingsskeden och händelser som har varit av betydelse 
för samhällsutvecklingen.

Det är sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse av oli-
ka slag, kommunikationsstrukturer eller andra fysiska uttryck 
tillsammans bildar en komplex helhetsmiljö.

Riksintressen för kulturmiljövården är områden som föränd-
ras i takt med samhällsutvecklingen, men där de kulturhis-
toriska värdena ska utgöra en särskilt tungt vägande aspekt 
vid beslut om ändrad markanvändning. Dessa områden bär 
på resurser och möjligheter som inte bara ska skyddas från 
skada, men också tas tillvara som de resurser de är i samhälls-
utvecklingen. Hushållningsbestämmelserna utgår från att 
olika aktörer genom god planering och hänsyn så lång möjligt 
ska hushålla med mark- och vattenområden och den fysiska 
miljön i övrigt.
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29UTKAST

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och av riksintresse reg-
leras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbal-
ken (1998:808). Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i avgörandet 
av hur mark- och vattenområden ska användas, och reglerna ska 
tillämpas så att en god hushållning främjas.
Bestämmelserna om 3 och 4 kap. miljöbalken aktiveras endast 
vid ändrad markanvändning, och kan därför inte användas för att 
upphäva en pågående verksamhet. De ska tas i beaktande vid vis-
sa beslut eller tillståndsprövningar enligt bl.a. plan- och bygglagen 
och miljöbalken.
Miljöbalkens 3 kapitel 6 § avser sådana kulturmiljöer som anses 
särskilt värdefulla från en nationell synpunkt och som därför ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka eller skada områ-
dets karaktär. Uttrycket påtaglig skada avser sådana åtgärder som 
kan ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket 
stor negativ inverkan.
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har be-
tydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket.
Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vatten-
områden reglerar ansvarsfördelningen gällande hanteringen av 
riksintressanta områden. Enligt förordningen är det den centrala 
myndigheten, i kulturmiljövårdens fall Riksantikvarieämbetet, som 
utser Riksintressen enligt 3 kap. Länsstyrelsen ansvarar sedan för 
att bestämmelserna följs inom länet, och ska ta de initiativ som 
behövs för att reglerna blir beaktade i arbetet med miljökonse-
kvens- beskrivningar och i planprocesser. Länsstyrelsen ansvarar för 
den geografiska gränsdragningen av riksintressena, men ska un-
derrätta Riksantikvarieämbetet om klassificeringen eller avgräns-
ningen i stort bör omprövas.

Allmänt råd (NFS 2005:17)

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åt-
gärd kan mer än obetydligt skada något eller några av de natur-, 
kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset.
Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en 
kortare tid bör den anses utgöra påtaglig skada på natur- eller 
kulturmiljön om den negativa inverkan kan bli så stor att områ-
det i något avseende förlorar sitt värde som riksintresseområde.
En negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något 
värde som utgör grunden för riksintresset bör som regel anses 
utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön.
Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön i ett område av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet bör det analyseras hur mycket, 
på vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt 
på de värden som utgör grund för att området har bedömts vara 
av riksintresse. Vid bedömningen av om en skada skall anses på-
taglig bör det vidare beaktas att olika områden är olika känsliga 
för påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan ha olika åter-
hämtningsförmåga.
Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skador be-
aktas. Vid bedömningen bör också hänsyn tas till att ett ingrepp 
som endast berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha 
en sådan grad av negativ inverkan på områdets värden att på-
taglig skada uppstår. Detta gäller även sådana åtgärder utanför 
ett riksintresseområde som kan påverka värdena i området ne-
gativt så att påtaglig skada uppstår.
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30 UTKAST

KULTURMILJÖLAGENS KRAV

Kulturmiljölagen (KML) inleder med att klargöra att det är en 
nationell angelägenhet att vi ska skyddar och vårdar kultur-
miljön och ansvaret delar vi tillsammans: såväl myndighet som 
enskilda personer är skyldiga att visa hänsyn  och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Lagen innehåller bland annat bestämmelser 
för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, forn-
fynd, kyrkliga byggnadsminnen och vissa kulturföremål.

Fornlämningar
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, som har tillkommit genom forna tiders bruk, 
som är varaktigt övergivna och tillkomna före 1850. Det är inte 
bara lämningen i sig som är skyddad utan till en fornlämning 
hör även ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett till-
räckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta 
område benämns fornlämningsområde och dess storlek avgörs 
från fall till fall av Länsstyrelsen. Lämningar som är yngre än 
1850 brukar kallas för övriga kulturhistoriska lämningar. 

Det är förbjudet att utan tillstånd att rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 
sätt ändra eller skada en fornlämning.  Den som tänker t.ex. 
bygga något bör i god tid höra av sig till Länsstyrelsen för att ta 
reda på om någon fornlämning kan komma att beröras och om 
så är fallet samråda med Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen 
som beslutar om krav på arkeologisk undersökning och gör be-
dömningen hur bevarandet ska avvägas mot samhällsintressen 
vid en eventuell exploatering. Länsstyrelsen kan även besluta 
om att en arkeologisk utredning ska utföras i områden som det 
inte finns kända fornlämningar i, men där det finns anledning 
att misstänka att det kan finnas lämningar. 
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31UTKAST

Kulturmiljölagen (1988:950)

Fornlämningar i Kulturmiljölagen andra kapitlet:
 
1 §   Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

Fornlämningar är följande lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit ge-
nom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
   1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogår-
dar och andra begravningsplatser,
   2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrif-
ter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar 
eller målningar,
   3. kors och minnesvårdar
   4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål,
   5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana 
bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång,
   6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och 
försvarsanläggningar samt av andra byggnader och 
byggnadsverk,
   7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
   8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålder-
domliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen 
är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult. 
Lag (2013:548)

Ingrepp i fornlämning

10 §   Den som avser att uppföra en byggnad eller en an-
läggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god 
tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta 
reda på om någon fornlämning kan beröras av företaget 
och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del forn-
lämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548).

12 §   Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos läns-
styrelsen.

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornläm-
ningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse.

När det gäller ägaren av en fartygslämning eller ett fornfynd 
som hör till en fartygslämning får tillstånd lämnas, om inte 
särskilda skäl talar emot det.

Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområ-
det eller ägaren av fartygslämningen ansöker om tillstånd, 
ska ansökan avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och 
det inte finns synnerliga skäl för att lämna tillstånd. Lag 
(2013:548).
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns 
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja 
myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner 
med tydliga underlag och utredningar, efter de senaste rönen inom 
kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 8. YttrandeSUPsenaste_520886

Från: Johanna Forsberg Malmsten
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Solpanelsanläggning Tammsvik
Datum: den 2 mars 2022 08:54:11
Bilagor: image001.png

Hej Tomislav,
 
Jag har läst igenom Tyréns rapport och även den WSP-rapport som Rasmus.
Jag delar Rasmus bedömning, och har inget mer att tillägga.
 
Allt gott!
 
Med vänliga hälsningar
 
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
 
Samhällsutvecklingsprojekt, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 95
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Johanna Forsberg Malmsten 
Skickat: den 22 februari 2022 12:28
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Det blir toppen! Jag tittar på den i nästa vecka och återkommer till dig så snart som möjligt.
 
Med vänliga hälsningar
 
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
 
Samhällsutvecklingsprojekt, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 95
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 8. YttrandeSUPsenaste_520886

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 22 februari 2022 12:27
Till: Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>
Kopia: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Hej,
 
Nämnden är om två veckor på torsdag så om du hinner till dess så är det bra.
Det är också bra om det kanske kan meddelas något innan, tex nästa vecka.
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se> 
Skickat: den 22 februari 2022 12:25
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Hej,
 
Tyvärr inte till imorgon. Jag håller på att dona med FÖP Bro efter antagandet och behöver
fokusera på det   
 
Med vänliga hälsningar
 
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
 
Samhällsutvecklingsprojekt, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
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Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 95
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 22 februari 2022 11:54
Till: Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Hej,
 
Kan du läsa denna rapport och lämna synpunkter?
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-bro.se> 
Skickat: den 22 februari 2022 11:51
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>; Andreas Åström
<Andreas.Astrom@upplands-bro.se>; Magnus Malmström <Magnus.Malmstrom@upplands-
bro.se>; Kent Olsson <Kent.Olsson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Hej Tomislav,
Åtminstone bör våra översiktsplanerare läsa och lämna synpunkter på den
kulturmiljörapport som faktiskt finns i ärendet; Slutrapport kulturmiljöanalys som inkom
2022-02-03.
Vänliga hälsningar
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Börje

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Skickat: den 22 februari 2022 11:45
Till: Börje Wredén <Borje.Wreden@upplands-bro.se>
Kopia: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>; Andreas Åström
<Andreas.Astrom@upplands-bro.se>; Magnus Malmström <Magnus.Malmstrom@upplands-
bro.se>; Kent Olsson <Kent.Olsson@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Hej,
 
SUP har svarat att de är inte tillräckligt insatta för att svara i ärendet.
Jag skickar ändå deras synpunkter då det framgår att yttrandet att solceller inte nämns i ÖP eller
FÖP.
 
Vi hoppas att Rasmus också kan svara i ärendet.
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se> 
Skickat: den 22 februari 2022 09:33
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Kopia: Rasmus Sjödahl <Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Solpanelsanläggning Tammsvik
 
Hej,
 
Jag känner inte att jag kan bidra så mycket i denna fråga dessvärre, jag är inte tillräckligt insatt
för att kunna yttra mig.
 
Det jag kan konstatera är att:

Kommunen saknar ställningstaganden/vägledning för hur solcellsanläggningar ska
hanteras i områden av riksintresse för kulturmiljövården i ÖP2010 och landsbygdsplan.
Det finns rekommendationer för riksintresseområdet i det fördjupade
kulturmiljöprogrammet 1999-2000. Jag upplever dock inte att det finns
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rekommendationerna inte ger stöd i ställningstaganden gällande solcellsanläggningar.  
 
Angående utredningen från Tyréns, är det kulturmiljöutredningen för Säbyholm som avses
(2014-04-07)? Den avser området för den fd Säbyholmsskolans område, och ingår  i ärende KS
15/0282 Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) Det är den enda utredningen jag har
hittat. Jag upplever inte att riktlinjerna i denna utredningen ger stöd i ställningstaganden
gällande solcellsanläggningar.
 
Ber om ursäkt för att jag inte är mycket till hjälp. Rasmus kanske vet mer?
 
Med vänliga hälsningar
 
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
 
Samhällsutvecklingsprojekt, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 95
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från:
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  YTTRANDE 1 (2)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum     

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-02-23   BYGG.2021.471 

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande. Solpanelsanläggning Tammsvik 
På begäran lämnas ett yttrande beträffande ansökan om att uppföra en 

solpanelsanläggning på fastighet Brunnsvik 1:4, Tammsvik. Det aktuella 

området ligger inom ett riksintresse för kulturmiljön.  

Det omgivande landskapet präglas av stora böljande åkrar inramade av 

skogbeklädda moränhöjder. Bebyggelsen är gles och utgörs främst av äldre 

agrara byggnader med höga kulturvärden. Det utpekade området för en 

solpanelsanläggning är idag en stor långsmal åker och parallellt sträcker sig en 

höjd med en äldre ängs- och betesmark som idag i mycket består av snårig 

växtlighet.   

Ett av riksintressets utpekade uttryck är odlingslandskapets storskaliga 

godspräglade karaktär.  Odlingslandskapets storskalighet upplevs framför allt i 

den långsträckta dalgången runt Säbyholm, Låssa kyrka, Stora Ekeby, Thoresta 

och ut mot Mälaren. Det aktuella området ligger i ett delvis upplevt avgränsat 

landskapsrum med begränsad visuell koppling till det mer öppna 

sammanhängande storskaliga odlingslandskapet.  

Enligt den framtagna kulturmiljöanalysen är påverkan om att uppföra 

solpanelsanläggningen rent visuell och bedöms bara kunna upplevas i det 

avgränsade landskapsrummet. Sammantaget bedöms den föreslagna 

solcellsparken endast ge marginell påverkan på riksintresset, enligt Tyrens 

utredning.  

Dock är området fortsatt en kulturhistoriskt värdefull åkermark inom 

riksintresseområdet. Samtidigt ska den parallellt liggande höjden med äldre 

ängs- och betesmark också ses som en del av det storskaliga odlingslandskapet. 

Odlingslandskap är det gemensamma namnet på åkrar, ängar och hagar. I den 

aspekten är inte det aktuella området ett avgränsat landskapsrum inom 

riksintresset. Området bör såldes bedömas som en integrerad del av det 

sammanhängande odlingslandskapet, som är ett uttryck för riksintresset.  

Riksintresset är känsligt för borttagande av uttryck och förändring. Särskilt 

känsligt är öppna och synliga lägen. Åkermarken för den planerade 

solpanelsanläggningen är såldes mycket känslig för en visuell påverkan. 

Riksintresset som helhet är även känsligt för en minskning av aktiv 

jordbruksmark. En solpanelsanläggning kan även ge en negativ påverkan på 

värdefulla närliggande bebyggelseområden. Samtidigt bör alltid jordbruksmark 

i möjligaste mån sparas då tillgången hela tiden minskar, även i Upplands-Bro.  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-02-23   

 

 

Sammantaget bedöms en solpanelsanläggning få en negativ påverkan på 

kulturmiljövärden och riksintresset.  

 

Rasmus Sjödahl  
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RAPPORT:
3,29 MW SOL

PV SYSTEMDESIGN 
TageSOL

Stella Futura AB
2022-01-22



22 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 - BMN 22/0001-2 BYGG.2021.471, Bygglov för nybyggnad av solpanelsanläggning på mark, BRUNNSVIK 1:4, Ådövägen 5 : 10. Brevskrivelseakermarkfransokande_520887

TAMMSVIK 
SOLPARK ÖVERSIKT

• Total PV kapacitet 3,29 MW

• Paneler: Suntech 540W

• Växelriktare: Sungrow SG250HX 

• Specifik årlig yield 998 kWh/kWp
• Årlig production 3 271  MWh/år
• CO2 utsläppsminskning 1 540 140 kg/år

© 2021. Designed by STELLA Futura
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Bevarande av odlingsmark Tammsvik
Den mark som planeras att tas i bruk för solcellsinstallation kommer att ges
förutsättning att bibehållas både som hagmark för betande kreatur samt för 
närodlad gröda såsom tomat och grönsaker, vilket bl a ska förse Tammsviks
verksamhet. Vi följer just nu ett mycket intressant tomatodlingsprojekt som görs i en
solpark, där man ser att verkningsgraden för solpanelerna ökar i kombination med 
just tomatodling. 

Vi vill poängtera att en solcellsinstallation är helt reversibel, och därmed kommer
marken att helt kunna återställas till ursprungligt skick närhelst detta blir aktuellt. Vi 
beskriver också i den komplettering som vi skickade in I slutet av januari att pålning
vid solpanelsinstallation enbart tar ca 0,01% av den totala markytan I anspråk.

I bifogade bilder ges exempel på hur man vanligen ställer solpaneler då kreatur
ska beta simultant på marken. Vi kommer även i detta projekt att arbeta med 
lutande paneler, där hänsyn tagits till radavstånd så att det ges möjlighet för 
betande kreatur occh/eller odling. Även allt kablage är väl nedgrävt och infäst så
att denna möjlighet finns. 
Notera: Det finns även projekt med helt vertikalt ställda paneler, men de är ännu av 
mer förstudiekaratär. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-02-11     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.333, Bygglov för uterum, 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594, Lillmossvägen 
38 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov då när det gäller 

samordningen med attefallsärende Bygg 2022.32 så behöver en av 

åtgärderna prövas först och få slutbesked innan det kan beviljas tillstånd för 

den andra åtgärden. 

 

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

 Bygglovsprövning  0 kr 

  

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov  

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning 

Sökande har den 2 augusti 2021 inkommit med ansökan om bygglov för att 

bygga till huset med ett uterum samt en stödmur.  Stödmuren har beviljats i ett 

annat ärende på delegation efter återremissen från nämnden i detta ärende.  

Nu har sökande delat upp tillbyggnaden på 20,5 kvadratmeter i ett 

attefallsärende och ett bygglovsärende. Uterummet har en total byggnadsarea 

på 20,5 kvadratmeter. Attefallen är på 15 kvadratmeter och bygglovsdelen är 

på 5,5 kvadratmeter. Uterummet placeras mot huvudbyggnadens västra del. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-11    

 
 

Enligt rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (dom 2018-07-04 i mål nr P 

6344–17) så ska antingen bygglov eller en attefallsåtgärd få slutbesked innan 

den andra åtgärden ska prövas. Kontoret gör därför bedömningen att det är 

olämpligt att samtidigt bevilja attefallsärendet och bygglovsärendet. 

”Mot bakgrund av PBL:s definitioner av tillbyggnad och ändring av byggnad 

samt bestämmelsen om slutbesked är en förutsättning för att en tillbyggnad 

enligt 9 kap. 4 b § PBL ska vara befriad från kravet på bygglov, att den utförs 

på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slutbesked. Om den anmälda 

åtgärden ska utföras på en tillbyggnad innebär det att även den tillbyggda 

byggnadsdelen ska vara färdigställd och godkänd på motsvarande sätt.” ur 

domen. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då en av 

sökta åtgärderna behöver prövas först samt få slutbesked innan man kan pröva 

den andra åtgärden.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-08-02 

 Situationsplan som inkom 2022-01-06 

 Ritning, plan som inkom 2022-01-25 

 Fasadritning som inkom 2022-01-06 

 Fasadritning som inkom 2022-01-06 

 Fasadritning som inkom 2022-01-06 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2022-01-25   

 Teknisk beskrivning som inkom 2021-08-18 

 Yttrande från sökande som inkom 2022-02-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 2 augusti 2021 inkommit med ansökan om bygglov för att 

bygga till huset med ett uterum samt en stödmur.  Stödmuren har beviljats i ett 

annat ärende på delegation efter återremissen från nämnden i detta ärende.  

Nu har sökande delat upp tillbyggnaden på 20,5 kvadratmeter i ett 

attefallsärende och ett bygglovsärende. Uterummet har en total byggnadsarea 

på 20,5 kvadratmeter. Attefallen är på 15 kvadratmeter och bygglovsdelen är 

på 5,5 kvadratmeter. Uterummet placeras mot huvudbyggnadens västra del. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-11    

 
 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan med beteckningen 0901. 
Genomförandetiden för detaljplanen gick ut i oktober 2021. 

Bostadshuset har en byggnadsarea på 99 kvadratmeter. Förslaget avviker från 

detaljplanen att byggrätten för uterummet överskrids med 4,5%. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut på grannhörande i samband med prövningen av 
uterummet och stödmuren. Det har inte inkommit några synpunkter.  

Sökande har i ärendet uppgett, trots upplysningar om rådande rättspraxis, att de 

vill ha saken prövad av nämnden. 

Sökande kommer få en möjlighet att bemöta tjänsteskrivelse. 

Utformning och skäl till beslut 

Enligt rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (dom 2018-07-04 i mål nr P 
6344–17) så ska antingen bygglov eller en attefallsåtgärd få slutbesked innan 

den andra åtgärden ska prövas. Kontoret gör därför bedömningen att det 
olämpligt att samtidigt bevilja attefallsärendet och bygglovsärendet. 

”Mot bakgrund av PBL:s definitioner av tillbyggnad och ändring av byggnad 
samt bestämmelsen om slutbesked är en förutsättning för att en tillbyggnad 
enligt 9 kap. 4 b § PBL ska vara befriad från kravet på bygglov, att den utförs 

på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slutbesked. Om den anmälda 
åtgärden ska utföras på en tillbyggnad innebär det att även den tillbyggda 

byggnadsdelen ska vara färdigställd och godkänd på motsvarande sätt.” ur 
domen. 
 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då en av 
sökta åtgärderna behöver prövas först samt få slutbesked innan man kan pröva 
den andra åtgärden. 

Upplysningar endast vid beviljande av bygglov 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

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

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

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-11    

 
 

Barnperspektiv 

Förslaget påverkar inte barn direkt. Indirekt kan det ge möjlighet för barn att ta 

del av en uteplats men det är viktigt att det sker inom villkor för detaljplan och 

de lagar som finns. 

  Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-08-02 

2. Situationsplan som inkom 2022-01-06 

3. Ritning, plan som inkom 2022-01-25 

4. Fasadritning som inkom 2022-01-06 

5. Fasadritning som inkom 2022-01-06 

6. Fasadritning som inkom 2022-01-06 

7. Förslag till kontrollplan som inkom 2022-01-25   

8. Teknisk beskrivning som inkom 2021-08-18  

9. Yttrande från sökande som inkom 2022-02-12 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Bygglov e-tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

e-tjänst

Ärende BYGG.2021.333

Fastighet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594 10522556

Lillmossvägen 38

19636 Kungsängen

Sida 1 / 5BYGG.2021.333

2021-08-02
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Initierare

Fakturamottagare

Bernth Anders Östlund

LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Telefon:  076-9471811

E-postadress: anders.ostlund1963@gmail.com

Fastighetsägare

Marita Caroline Hummelstedt

 LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Bernth Anders Östlund

 LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Medsökande

Caroline Hummelstedt

LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Telefon: 076-2159095

E-postadress: caroline.hummelstedt@gmail.com

Sökande

Bernth Anders Östlund

LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Telefon:  076-9471811

E-postadress: anders.ostlund1963@gmail.com

Sida 2 / 5BYGG.2021.333
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Marklov: Utfyllnad av tomt för anläggning av gräsmatta om ca 4-

4,5 i djup samt c:a 27 meter( avser hela tomtens bredd) enligt

befintlig situationsplan.

Arbetet beräknas starta under hösten 2021. Vi anlitar en

entreprenör för jobbet. Vi avser att säkra fallhöjden med

staket/häck.

Vi ansöker om marklov för att kunna utnyttja tomten till fullo.

Idag har vi en lutning på minst  23 grader, vilket gör att vi inte

kan anägga varken gräsmatta eller annat.

Om vi behöver kontrollansvarig, vänligen meddela oss så ordnar

vi det. Finns detta i kommunen? Annars kan sökande vara det?

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2021-10-01

Typ av byggnad

Annan byggnad / anläggning

Beskrivning Uterum om 20,5 kvm. Vår/höst isolering. Byggs på befintlig

trätrall/altan.

Sida 3 / 5BYGG.2021.333

2021-08-02
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Utvändiga material och kulör

Fasadbeklädnad

Annan

Beskrivning Uterum med glaspartier och  skjutdörrar.

Fönsterkarmar

Lättmetall

Takbeläggning

Annan

Annan - Beskrivning 32 mm kanalplast i taket. Takrännor/vattenavvisare i plåt.

VA-installationer

Avlopp

Ingen anslutning

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Ingen anslutning

Ytuppgifter

Befintlig boarea/lokalarea

(BOA/LOA)

145

Befintlig bruttoarea (BTA) 0

Befintlig byggnadsarea (BYA) 145

Ny-/tillkommande

boarea/lokalarea (BOA/LOA)

0

Ny-/tillkommande bruttoarea

(BTA)

20,5

Ny-/tillkommande

byggnadsarea (BYA)

20,5

Sida 4 / 5BYGG.2021.333

2021-08-02



23 BYGG.2021.333, Bygglov för uterum, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594, Lillmossvägen 38 - BMN 22/0001-3 BYGG.2021.333, Bygglov för uterum, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594, Lillmossvägen 38 : 1. Ansokan_496318

Ärende avser

Bygglov byggnad

Tillbyggnad

Marklov

Sida 5 / 5BYGG.2021.333
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Kontrollplan Enkel/Allmän

Fastighetsbeteckning: Kungsängens-Tibble 1:594

Sökanden: Anders Östlund

Caroline Hummelstedt

Kontrollpunkter Kontroll Metod Underlag Datum Signatur Övrigt/anmärkning

Arbetet påbörjat Startbesked

Avstånd till tomtgräns Visuellt Bygglov

Arbetet färdigställt Avtal

Överensstämmer med beviljat lov Visuellt Bygglov

Kontroll = Initialer på den som kontrollerar

Datum = Datum när kontroller sker

Signatur = Den som kontrollerar signerar Byggherre/sökande/kontrollant

Den person som kontrollerar ska Anders Östlund

även skriva under kontrollplanen Namnförtydligande
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https://arlafoods-my.sharepoint.com/personal/arcahum_arlafoods_com/Documents/Privat/Länsstyrelsen i Stockholm Bemötande Uterum 20220212.docx  

Länsstyrelsen i Stockholm 
Bygg- och miljönämnden  
196 81 Kungsängen 
   
Bemötande avseende beslut om avslag för bygglov uterum  BYGG.2021.333 
Fastighet: Kungsängens-Tibble 1:594, Lillmossvägen 38, 196 36 Kungsängen 
 
Vi har tagit del av beslutet i en tjänsteskrivelse från Bygg- och miljönämnden i Upplands-bro  
kommun som avser våran ansökan bygglov för uterum. 
Enligt beslutet ser vi att Bygg- och miljönämnden avslår bygglov samordnad med attefalls bygg-
nad (Attefallsärende Bygg 2022.32) som avser byggnation av uterum. 
 
Vi vill härmed bemöta beslutet enligt nedan. 
 
Skäl till bemötandet 
Bygglov uterum:  
 
Husets fasad intill altanen i nordvästläge, med utgång från köket, är konstruerat på ett sån sätt att 
enbart ett attefallshus på max 15 kvadrat inte är möjligt att bygga.  
Vi vill direkt från köksutgången ha tillgång till uterummet. Om vi enbart skulle bygga max 15 
kvadrat skulle uterummet avslutas mitt i ett fönsterparti vilket skulle vara omöjligt enligt husets 
kontruktion.  
Vi har därför tänkt att använda den enda, som vi ser, möjliga lösningen på 20,5 kvadrat uterum. 
Detta enligt färdig lösning komplett uterum från Skånska byggvaror. 
 
 
Enligt Bygg- och miljönämnden avslås vår ansökan om bygglov när det gäller samordningen enligt 
ovan och att en av åtgärderna behöver prövas först och få slutbesked innan det kan beviljas till-
stånd för den andra åtgärden.  
Detta är inte möjligt enligt den kompletta lösning med uterum vi tänkt använda.  
 
Med en komplett lösning kan vi inte först färdigställa en del av uterummet ( 5,5 kvadrat) med bygg-
lov och sedan färdigställa hela uterummet med attefallsregler på 15 kvradrat efter det?? 
 
En fristående attefallsbyggnad, är heller inte möjlig p.g.a. då vi skulle hamna närmare än 4,5  
meter från befintliga tomtgränser mot allmänningar. 
 
Ett uterum skulle göra det möjligt för oss att utnyttja alten/baksidan under längre perioder än det 
går nu. Ett uterum isolerar också ljud utifrån då många boende passerar våran tomt via allmän-
ningen på sin väg till skogs/ friluftsområde/bad. 
 
Vi tror och hoppas att ni efter vår beskrivning av vår problematik kommer att kunna bevilja vår an-
sökan. 
 
Kungsängen 2022/02/12 
 
 
 
 
Anders Östlund  Caroline Hummelstedt 
076-9471811  076-2159095 

Anders Östlund
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

Bygglovsenheten 

   

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2022-02-11    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2022.32, Anmälan för tillbyggnad av 
uterum, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden vägrar startbesked enligt 10 kapitlet 23 § plan- 

och bygglagen för anmälan om tillbyggnad då förutsättningarna enligt 9 

kapitlet § 4 b punkt 1 plan- och bygglagen inte bedöms uppfyllda. 

 

2 Avgift enligt fastställd taxa: 

 Anmälan om attefallstillbyggnad: 5625 kronor 

Summa:           5 625 kronor 
 

_______________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 

fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 

namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län 

men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 

Kungsängen. Skrivelsen måste ha inkommit till Bygg- och miljönämnden 

senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Sammanfattning 

Den 25 januari 2022 inkom anmälan om tillbyggnad av enbostadshus till Bygg- 

och miljönämnden. Ärendet hör samman med ansökt bygglovsansökan 

Bygg.2021.333 gällande tillbyggnad av bostadshus. 

Tillbyggnaden ska också enligt rättspraxis vara en tillbyggnad som byggs till 

en befintlig byggnad. I detta fall utgörs den tillbyggda byggnaden av en åtgärd 

som enligt handlingarna inte ännu är befintlig. Detta gör att tillbyggnaden 

föreslås till en bruttoarea som inte ännu finns. Det saknas därför grund att fatta 

beslut om startbesked enligt 10 kapitlet 3 och 23 §§ plan- och bygglagen enligt 

det som framgår av rättspraxis. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår anmälan om tillbyggnad 

av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då en av de sökta 

åtgärderna behöver prövas först samt få slutbesked innan man kan pröva den 

andra åtgärden.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-11   

 
 

Beslutsunderlag 

 Anmälan registrerad den 25 januari 2022 

 Teknisk beskrivning registrerad den 25 januari 2022 

 Prestandadeklaration registrerad den 25 januari 2022 

 Förslag till kontrollplan registrerad den 25 januari 2022 

 Konstruktionsritning registrerad den 25 januari 2022 

 Fasadritning 1 och 2 registrerade den 25 januari 2022 

 Planritningar och sektionsritning registrerad den 25 januari 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2022  

Ärendet 

Den 25 januari 2022 inkom anmälan om tillbyggnad om 15 kvadratmeter av 

enbostadshus till Bygg- och miljönämnden. Ärendet hör samman med ansökt 

bygglovsansökan Bygg.2021.333 gällande tillbyggnad av bostadshus. 

Rubricerat ärende hanterar den tillbyggnad som avses att tillskapas med stöd av 

9 kapitlet § 4b punkt 1 plan- och bygglagen. 

Sökande vill enligt det som framkommit av ritningar i ärendena söka bygglov 

om 5,5 kvadratmeter och göra en så kallad attefallstillbyggnad om 15 

kvadratmeter i samma åtgärd. Av inlämnade ritningar framgår att det planerade 

uterummet är 20,5 kvadratmeter i bruttoarea och innehåller ett rum. Alltså 

saknas det fysisk avgränsning mellan den del som gäller för bygglov och den 

del som gäller för anmälan. 

För att åtgärder enligt 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen ska få 

genomföras krävs att anmälan sker till byggnadsnämnden och att startbesked 

beviljas. Efter att en anmälan lämnats in till byggnadsnämnden ska en 

bedömning ske om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller 

enligt plan- och bygglagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 

lagen.  

Enligt det rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (dom 2018-07-04 i mål 

nr P 6344-17) så ska antingen bygglov eller en attefallsåtgärd få slutbesked 

innan den andra åtgärden ska prövas. Kontoret gör därför bedömningen att det 

olämpligt att samtidigt bevilja attefallsärendet och bygglovsärendet. 

”Mot bakgrund av PBL:s definitioner av tillbyggnad och ändring av byggnad 

samt bestämmelsen om slutbesked är en förutsättning för att en tillbyggnad 

enligt 9 kap. 4 b § PBL ska vara befriad från kravet på bygglov, att den utförs 

på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slutbesked. Om den anmälda 

åtgärden ska utföras på en tillbyggnad innebär det att även den tillbyggda 

byggnadsdelen ska vara färdigställd och godkänd på motsvarande sätt.” ur 

domen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-11   

 
 

 

Bedömning och beslutsmotivering 

Den anmälda delen vidrör både befintligt bostadshus och eventuellt planerad 

tillbyggd bygglovsdel. Bygglovsenheten gör bedömningen att den lovpliktiga 

delen, om den beviljas bygglov, inte gör att byggherren förpliktigas att bygga 

klart den. Bygglovsenheten kan konstatera att den sammanlagda godkända 

bruttoarean då blir större än de 15 kvadratmeter som tillåts av lagstiftningen. 

Bygglovsenheten gör bedömningen att bestämmelserna i plan- och bygglagen 

gällande attefallstillbyggnad inte syftar till att som i det föreslagna fallet utöka 

befintlig byggrätt med 15 kvadratmeter adderat återstående byggrätt. Syftet är 

att tillåta en mindre tillbyggnad om 15 kvadratmeter bruttoarea vilket ska göras 

som en fristående åtgärd. En tillbyggnad till ett befintligt en- eller 

tvåbostadshus. 

Bygglovsenheten bedömer att det saknas grund för att meddela startbesked då 

anmäld tillbyggnad ska vara högst 15 kvadratmeter bruttoarea enligt 9 kapitlet 

§ 4b punkt 1 plan- och bygglagen. Av ansökningshandlingarna framgår det att 

bygglovspliktig åtgärd och en lovbefriad åtgärd blir samma uterum och åtgärd 

vilket gör att åtgärden inte kan bedömas uppfylla kriterierna för lovbefriad 

tillbyggnad i plan- och bygglagen.  

Tillbyggnaden ska också enligt rättspraxis vara en tillbyggnad som byggs till 

en befintlig byggnad. I detta fall utgörs den tillbyggda byggnaden av en åtgärd 

som enligt handlingarna inte ännu är befintlig. Detta gör att tillbyggnaden 

föreslås till en bruttoarea som inte ännu finns. Det saknas därför grund att fatta 

beslut om startbesked enligt 10 kapitlet 3 och 23 §§ plan- och bygglagen enligt 

det som framgår av rättspraxis. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår anmälan om tillbyggnad 

av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då en av de sökta 

åtgärderna behöver prövas fristående som två åtgärder. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 

kap. 4 § PBL.  

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

Barnperspektiv 

Barn bedöms inte påverkas av beslutet. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-11   

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg 

Bygglovschef 

 

 

Bilagor 

1. Anmälan registrerad den 25 januari 2022 

2. Teknisk beskrivning registrerad den 25 januari 2022 

3. Prestandadeklaration registrerad den 25 januari 2022 

4. Förslag till kontrollplan registrerad den 25 januari 2022 

5. Konstruktionsritning registrerad den25 januari 2022 

6. Fasadritning 1 och 2 registrerade den 25 januari 2022 

7. Planritningar och sektionsritning registrerad den 25 januari 2022  

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägare/na 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt anmälan e-tjänstärende

Att fördela inspektör

Pågående

01 Nytt Ärende

 E-tjänst

Ärende BYGG.2022.32

Fastighet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594 10522556

Lillmossvägen 38

19636 Kungsängen

Sida 1 / 3BYGG.2022.32

2022-01-25
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Initierare

Fakturamottagare

Bernth Anders Östlund

LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Telefon:  076-9471811

E-postadress: anders.ostlund1963@gmail.com

Fastighetsägare

Bernth Anders Östlund

 LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Marita Caroline Hummelstedt

 LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Sökande

Bernth Anders Östlund

LILLMOSSVÄGEN 38, 19636 KUNGSÄNGEN

Telefon:  076-9471811

E-postadress: anders.ostlund1963@gmail.com

Sida 2 / 3BYGG.2022.32

2022-01-25
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Anmälan

Sida 3 / 3BYGG.2022.32

2022-01-25



24 BYGG.2022.32, Anmälan för tillbyggnad av uterum, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594 - BMN 22/0001-8 BYGG.2022.32, Anmälan för tillbyggnad av uterum, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594 : 2. Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning 
Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg 

Sid 1 (4) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* 

Bärförmåga, stadga och beständighet

Morän

Grus

Sand 

Grundläggning på* 

Fyllning/packning 

Berg 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Lera 

Utbredd platta under bärande vägg 

Hel kantförstyvad platta 

Krypgrund 

Grundläggningssätt* 

Pålar 

Plintar 

Annat, ange vilket …………………………...………………..….……….…… 

Bärande ytterväggar, källare (samtliga material utifrån räknat)* 

Bärande ytterväggar i övrigt (samtliga material utifrån räknat)* 

Bärande innerväggar, källare (samtliga material samt tjocklek)* 

Bärande innerväggar i övrigt (samtliga material samt tjocklek)* 

Bjälklagskonstruktion* 

Uppstolpat tak 

Fackverk Annan, ange vilken ……………………………………….…...……………….. 

Takkonstruktion* 

Taktäckning* Underlagstak* 

Taklutning, grader* 

Säkerhet i händelse av brand

Br 1 

Br 0 

Br 2 

Brandtekniska byggnadsklasser* 

Br 3 

Tr 2 

Tr 1 

Typ av trapphus 

Annat, ange vilket ……………………………………….…...……………….. 

* = Obligatorisk uppgift

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Kungsängens-Tibble 1:594

✔

✔
bärlina, skruvregel, marksten

✔
Befintlig tryckad altan på ovan

Stomme av limträ i gran mot befintlig husfasad

Skjutpartier av aluminium och säkerhetsglas

Reglar av limträ i gran

✔
Pulpettak med takutsprång+ stupränna

32 mm kanalplast, varmförzinkad stålplåt kanalplast

6%

✔

✔
-
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Sid 2 (4) 

Uppvärmning, ventilation och isolering

2A

1

2B

Verksamhetsklass 

5D

5C

6

2C

4

3

5A

5B

Utrymningsplan 

Automatiskt brandlarm 

Brandteknisk utrustning 

Brandskyddsdokumentation finns 

Sprinkler 

Övrig information 

Nej

Ja 

Energibalansräkning eller motsvarande finns* 

Typ av ventilationssystem 

FT-ventilation 

FTX-ventilation med återvinning 

FX-frånluft med återvinning 

Självdrag 

F-ventilation 

Um (krav) = W/m2K Um (medel) = W/m2K kWh per m2 Atemp och år
Byggnadens energianvändning

Åtgärder för effektiv värmeanvändning 

Beskrivning av värmesystem 

Eventuell kompletterande information om uppvärmning, ventilation och isolering 

Dräneringsvatten, anslutning till

Enskild 

Kommunal regnvattenledning 

Säkerhet vid användning
Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak 

Barnsäkerhetsåtgärder 

Övrig information 

Energihushållning och värmeisolering 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔ ✔

Brandlarm 'Verisure' i befintlig bostad

✔
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Sid 3 (4) 

Skydd mot buller
Åtgärder mot utomhusbuller 

Åtgärder för dämpning av ljud- och stegljudsnivå i angränsande lägenheter 

Åtgärder för minskad efterklangtid 

Lämplighet för avsett ändamål
Redogörelse för lägenhetsutrustning och biutrymmen 

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Framtida hissinstallation förbereds 

Hiss installeras 

Bad/WC är tillgängligt 

Hörselslinga installeras 

Övrig information 

Hushållning med vatten och avfall

Anordning för torrkompostering 

Anordning för källsortering 

Urinseparering 

Anordning för våtkompostering 

Övrig information 

Övriga upplysningar

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Allmänna upplysningar
Byggherre* 

Arkitekt* 

Byggnadskonstruktör* 

VVS-konstruktör* 

Beskrivningen utförd av* 

Underskrift 
Datum och byggherrens underskrift* 

Namnförtydligande* 

Sid 4 (4) 

Bilagor
Teknisk ritning 

Tak

Sektion 

Väggar 

VA

Grund 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Bjälklag 

Energiberäkning 

Brandskyddsdokumentation 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Hantering av personuppgifter: 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Datum och byggherrens underskrift*

Ritning Skånska Byggvaror

Anders Östlund Skånska byggvaror

Anders Östlund

Anders Östlund
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                                 Försäkran om överstämmelse 
       

 

                                    
                      

 

Skånska Byggvaror AB intygar att våra limträstommar för uterum uppfyller 

Boverkets Byggregler BFS 2011:6 med ändringar tom BFS 2016:13, BBR24 

Konstruktionsregler BFS 2015:6-EKS 10 

 

avseende bärförmåga, stadga och beständighet enligt följande: 

 

Dimensionering enligt Eurokod 5 

Säkerhetsklass 2 

Allmänna laster enligt SS-EN 1991-1-1 

Snölast enligt SS-EN 1991-1-3/A1:2015 

Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4:2005, AC2010 

Träkonstruktioner enligt SS-EN 1995-1-1:2004, A2:2014 

 

Limträklass: GL28 

 

Vid beräkning av snözoner har hänsyn inte tagits till snöfickor. 

Försäkran förutsätter att kanalplasttak används som takmaterial. 

 

Limträstommar från Skånska Byggvaror uppfyller snözoner beroende på val av storlek 

enligt www.skanskabyggvaror.se 

Finns en tabell på sidan 3 ( stomtyp / storlek och snözon ) 

  

Se även översikt limträdimensioner som visas på nästa sida. 

 

 

 

Försäkran förutsätter att montering är utförd enligt Skånska Byggvarors  

monteringsanvisning. Dessa levereras med stomme och finns även på www.skanskabyggvaror.se 

 

 

 

 

Anders Thomasson  

Tekniskt ansvarig 
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Kontrollplan Enkel/Allmän

Fastighetsbeteckning: Kungsängens-Tibble 1:594

Sökanden: Anders Östlund

Caroline Hummelstedt

Kontrollpunkter Kontroll Metod Underlag Datum Signatur Övrigt/anmärkning

Arbetet påbörjat Startbesked

Avstånd till tomtgräns Visuellt Bygglov

Arbetet färdigställt Avtal

Överensstämmer med beviljat lov Visuellt Bygglov

Kontroll = Initialer på den som kontrollerar

Datum = Datum när kontroller sker

Signatur = Den som kontrollerar signerar Byggherre/sökande/kontrollant

Den person som kontrollerar ska Anders Östlund

även skriva under kontrollplanen Namnförtydligande
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-02-15    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.303, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:44, 
Klodalsvägen 8 

Förslag till beslut 

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

av enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

2. Kontrollansvarig, Måns Malmberg med behörighet K. 

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

57 

Bygglov:  15 993 kronor 

Startbesked:  21 991 kronor 

Kommunicering  1 904 kronor 

Kungörelse:     278 kronor 

Totalt:  40 166 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 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 280 kvm samt garagebyggnad 

på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till kulturmiljö i område. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-15   

 
 

Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med slamfärg, 

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

förhandsbesked för avstyckning av denna fastighet (2019-06-13 § 54 Bmn). 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

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

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

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

sammanhållen bebyggelse.  

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2021-10-

26 

 Rev. Nybyggnadskarta som inkom 2020-10-26 

 Markplaneringsritning som inkom 2020-09-30 

 Rev. landskapsplanering som inkom 2021-09-30 

 Projektbeskrivning som inkom 2021-07-02 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-01-11 

 Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2021-10-

26 

 Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom 202-10-26 

 Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked 2019-06-13 §54.  

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 280 kvm samt garagebyggnad 

på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till kulturmiljö i område.  

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

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

äldre befintliga bebyggelsen. 

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

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

Bygglovsavdelningen anser att åtgärden med ovan angivna argument kan 

beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-15   

 
 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 

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

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska genom en gemensamhetsanläggning bli kopplad till vatten- och 

avlopp. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL samt intern 

remiss och till kommunens kulturmiljöansvarig. Inga synpunkter har inkommit 

från grannar. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnaderna uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. kommunens 

kulturmiljö ansvarig har bekräftat att utformning och färgsättning är väl 

anpassad till område. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

Avloppsananläggning får inte utföras utan tillstånd från kommunens Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

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

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-15   

 
 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

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

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

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

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2021-10-

26 

2. Rev. Nybyggnadskarta som inkom 2020-10-26 

3. Markplaneringsritning som inkom 2020-09-30 

4. Rev. landskapsplanering som inkom 2021-09-30 

5. Projektbeskrivning som inkom 2021-07-02 

6. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-01-11 

7. Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2021-10-

26 

8. Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom 202-10-26 

9. Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked 2019-06-13 §54.  

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:33 

 Öråker 2:1 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

�

Öråker 2:44

Klodalsvägen 8

196 93

Kungsängen

✔

✔

190730

2022-04-01 12 månader

✔ ✔

✔

✔

140+60 kvm 240 kvm 320 kvm

✔ Faluröd ljus 4550-Y70R

✔ Zink 2502-B

✔ ✔ Karm & båge 2020-Y10R

✔

✔

✔
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Värmepump Vatten Platta på mark

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

Sökande av bygglov, i enlighet med positivt förhandsbesked, beslut 2019 06. 

Lennartsnäs Projekt AB /    c/o Malmborg

556883-5465

Rönnvägen 5

121 34 

Enskededalen

070-491 19 00

mans@malmborg.se

Måns

Malmborg

070-491 19 00

mans@malmborg.se
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Ansökan om förhandsbesked       2018 03 21
Nybyggnad av tre bostadshus och garage på 
Fastigheten Öråker 2:33 (+ ev 2:37, 2:38, 2:39 ) 

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

2. Förutsättningar
)|UVODJHW�lU�SODFHUDW�LQYLG�HQ�YlJ�RFK�L�DQVOXWQLQJ�WLOO�EHÀQWOLJ�VDPPDKnOOHQ�EHE\JJHOVH��FLUND�����
PHWHU�YlVWHU�RP�6NlOE\�*nUG��)DVWLJKHWHQ�XWJ|UV�DY�IG�nNHUPDUN��SODQWHUDG�PHG�JUDQ�L�VOXWHW�DY�
�����WDOHW��RFK�WLOO�VWRU�GHO�DYYHUNDG�NULQJ�������$PELWLRQHQ�lU�DWW�DYYHUND�UHVWHUDQGH�JUDQDU�Sn�
IDVWLJKHWHQ�RFK�nWHUVNDSD�HWW�NXOWXUODQGVNDS��PHG�|SSQD�lQJVPDUNHU��YnWPDUN�RFK�EHE\JJHOVH�
omgiven av löv-och trädgårdsträd. Denna omvandling skulle göra platsen attraktivare och mer lät-
WLOOJlQJOLJ�EnGH�I|U�ERHQGH��DOOPlQKHWHQ�RFK�I|U�HQ�ELRORJLVN�PnQJIDOG��'DJYDWWHQKDQWHULQJHQ�NDQ�
hanteras i en mindre våtmark. 

Bebyggelsen och de tekniska systemen är tänkta att ha en småskalig och ekologiskt nytänkande 
XWIRUPQLQJ��,QIDUWHU�NDQ�J|UDV�IUnQ�EHÀQWOLJ�YlJ��%HE\JJHOVHQ�NRPPHU�VNH�L�OLQMH�PHG�)g3����V�
beskrivning; 

µ�1\�EHE\JJHOVH�E|U�SODFHUDV�WHUUlQJDQSDVVDW�RFK�DQSDVVDV�L�VNDOD��YRO\P�RFK�XWIRUPQLQJ�WLOO�SODW-
sens rådande bebyggelsemönster. Flera likformiga typhus och bebyggelse på odlingsmark bör un-
dvikas. Det är viktigt att förtätning sker på landsbygdens villkor och inte med villområden liknande 
GH�VRP�ÀQQV�LQRP�WlWRUWDYJUlQVQLQJ�µ
 
)DVWLJKHWHQ�gUnNHU������lJV�DY�/HQQDUWVQlV�3URMHNW�$%��VRP�lU�HWW�OLWHW�IDPLOMHlJG�ERODJ��PHG�
YHUNVDPKHW�LQRP�DUNLWHNWXU�RFK�E\JJDQGH��%RODJHW�YLOO�EHE\JJD�IDVWLJKHWHUQD�L�HJHQ�UHJL��PHG�
VSHFLDOULWDGH�KXV��'HQ�I|UHVODJQD�E\JJQDWLRQHQ�VNXOOH�YDUD�PLQGUH�VW|UDQGH�I|U�QlUERHQGH��lQ�DWW�
EHE\JJD�gUnNHU����������'HW�ÀQQV�L�GDJVOlJHW�LQJD�SODQHU�Sn�Q\�EHE\JJHOVH�Sn�GHVVD�IDVWLJKHWHU�

3. Tomter och byggnader
- Fastigheterna ska användas för bostadsändamål och bebyggas med friliggande enbostadshus. 
0LQVWD�WRPWVWRUOHN�lU������NYP�SHU�IDVWLJKHW�
��+XYXGE\JJQDGHUQD�VND�KD�HQ�VW|UVWD�E\JJQDGVDUHD�i�����NYP��YDUD�L
K|JVW���SODQ�RFK�PHG�HQ�K|JVWD�E\JJQDGVK|MG�i���P
��*DUDJHE\JJQDGHUQD�VND�KD�HQ�K|JVWD�E\JJQDGVDUHD�i�����NYP�RFK�PHG�HQ�K|JVWD�E\JJQDG-
VK|MG�i�����P
��*HVWDOWQLQJ�DY�E\JJQDGHQ�VnVRP�IDVDG��RFK�WDNPDWHULDO��IlUJVlWWQLQJ�VND
DQSDVVDV�L�NXOWXUPLOM|Q�L�RPUnGHW�
- Vatten och avlopp ska lösas med gemensamhetsanläggningar

4. Vatten- och avlopp
Frågan om dricksvatten och avloppsvatten behöver lösas gemensamt för dessa tre
IDVWLJKHWHU��/|VQLQJHQ�InU�HM�LQYHUND�PHQOLJW�Sn�YDWWHQI|UV|UMQLQJHQ�L�RPUnGHW��%HE\JJOVHQ�E|U�
lYHQ�EHDNWD�GDJYDWWHQSUREOHPDWLN��L�VDPEDQG�PHG�V�N��KXQGUDnUVUHJQ��HIWHUVRP�RPUnGHW�KDU�GnOLJ�
avrinning. 

5.  Sammanfattning
6|NDQGHQ�DQV|NHU�RP�I|UKDQGVEHVNHG�I|U�DYVW\FNQLQJ�DY�WUH�Q\D�IDVWLJKHWHU��VRP�LGDJ�lU�HQ�GHO�
DY�gUnNHU�������LQNOXVLYH�Q\E\JJQDG�DY�WUH�HQERVWDGVKXV�PHG�JDUDJH��

Beskrivning / Bilaga till ansökan om förhandsbesked      2018 03 21

Landskapet återställes från granodling till ett öppet 
kulturlandskap. Frukt och lövträd planteras och bäd-
GDU�LQ�EHE\JJHOVHQ��7RPWHUQD�DQYlQGV�I|U�YLOD��OHN�RFK�
odling. 

%\JJQDGHUQD�KDU�HQ�PRGHUQ�NDUDNWlU��PHQ�L�GLDORJ�
PHG�WUDGLWLRQHOOW�E\JJDQGH��)lUJVlWWQLQJ��PDWHULDOYDO��
SODFHULQJ�RFK�GHWDOMHU�DQVOXWHU�WLOO�GHWWD�UHVRQHPDQJ�
om att spegla både vår tid och platsens och traktens 
bebyggelsehistoria.  Byggnaderna uppförs i huvudsak 
av trä och målas med slamfärg. 

Dagvatten hanteras lokalt och med kapacitet för att 
även hantera skyfall och hundraårsregn. Diken och 
GDPPDU�E|U�ORFND�WLOO�HWW�ULNDUH�GMXU�RFK�Yl[WOLY��

Avfall och sopor sorteras och komposteras i rimlig 
utsträckning. 

(QHUJL�SURGXFHUDV�ORNDOW��PHQ�SUHFLV�VRP�PHG�RGOLQ-
garna handlar det om ett komplement och ett bidrag till 
ett hållbarare samhälle. 

/HQQDUWVQlV�3URMHNW�$%
5RVHQOXQGVJDWDQ�������������6WRFNKROP
PDQV#PDOPERUJ�VH���������������������
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-01-04   BYGG.2021.303 

  

 
 

 

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

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

 

 U
B

K
1
0
0
0
, 

v
1
.1

, 
2
0
1
7
-0

3
-1

6
  

  
 

 

Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:44 
 

På begäran lämnas yttrande för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Öråker 

2:44. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området runt Skälby 

är även utpekat som ett utvecklingsområde i FÖP för landsbygden. 

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. I det 

perspektivet bedöms åtgärden inte vara till påtaglig skada för riksintresset för 

kulturmiljön. 

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

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

äldre befintliga bebyggelsen i skala, volym, utformning och bebyggelsemönster 

Den berörda fastigheten ligger dock inte i direkt anslutning till den äldre 

bebyggelsen i Skälby. Dessutom finns det redan i anslutning till fastigheten 

bebyggelse med en modernare utformning. Detta möjliggör ett friare 

formspråk.  

Det föreslagna bostadshuset har traditionella inslag och anses tillräckligt 

anpassat efter platsen och bedöms därför inte påtagligt skada kulturmiljön.  

 

Rasmus Sjödahl 
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  PROTOKOLL 1 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Utses att justera Jan Lannefelt (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-06-18 

kl. 09:00 
Paragrafer  §§ 53 – 60 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Börje Wredén (L) 

Justerare 

 ..................................................................   

Jan Lannefelt (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

Datum för anslagsuppsättande: 2019-06-18 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2019-07-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-06-13, kl. 15:00 – 15:55 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Börje Wredén (L), ordförande 

Göran Malmestedt (M), 1:e vice 

ordförande 

Jan Lannefelt (S), 2:e vice ordförande 

Rasmus Lindstedt (S) 

Erling Weibust (M) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Erik Karlsson (V) 

Jane Eklund (S), §§ 53, 54, 56, 

57 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Agneta Holmenmark (S) 

Bo Nersing (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jan Westin (S), §§ 53, 54, 56, 57 

Mats Zettmar (SD) 

Jane Eklund (S) § 55 
Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Sven-Olof Näslund, tf samhällsbyggnadschef 

Olof Forsberg, bygglovschef 

Åsa Bergström, miljöchef 

Kent Olsson, livsmedelschef 

Erik Sandqvist, bygglovshandläggare, § 53 
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  PROTOKOLL 2 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

 

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 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

3 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på fastigheten 
Öråker 2:33 

8 

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

11 

§ 56 Redovisning av åtgärder med anledning av 
livsmedelsverkets revision 2019-03-25 av 
livsmedelskontrollen 

14 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 16 

§ 58 Rapporter 17 

§ 59 Delegationsbeslut 18 

§ 60 Anmälningar 19   
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  PROTOKOLL 3 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

 Dnr Bygg.2019.79 

Beslut 

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

fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

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

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:    2 790 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Motivering 

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

c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, 

bygglov ges utöver för vad som i 9 kap. 31 b § PBL anges om liten avvikelse 

och begränsad omfattning. Bestämmelsen avser en åtgärd som avviker från 

detaljplanen, om den är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Vid bedömning av 

avvikelser från en detaljplan ska hänsyn tas till samtliga omständigheter 

snarare än absoluta tal och mått. 

Aktuell åtgärd avviker från planbestämmelserna i två avseenden. Dels anges att 

inom planområdet får finnas endast en tomt. Såväl tidigare som idag finns dock 

två tomter. Den sammanslagning av fastigheterna Ådö 1:92 och 1:93 som 

förutsattes när detaljplanen antogs genomfördes aldrig. Kopplingen mellan 

detaljplanens syfte att medge en utökad byggrätt och en sammanslagning av 

fastigheterna är obsolet. Dels anges i planbeskrivningen att utfart som tidigare 

skall ske över fastigheten Ådö 1:46. En ny utfart för fastigheten Ådö 1:92 finns 

dock över fastigheten Ådö 1:45, med av Trafikverket godkänd anslutning till 

allmän väg. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa avvikelser kan godtas, med 

hänvisning till det mycket stora allmänna intresset av utbyggnad på Ådöhalvön 

i enlighet med kommunens översiktsplan och vikten av en snabb utbyggnad av 

allmänt vatten- och avlopp i området.  Bygg- och miljönämnden bedömer 

vidare att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, eftersom kravet på 

sammanslagning av fastigheterna var kopplad till den specifika viljeinriktning 

som vid planens antagande fanns hos dåvarande fastighetsägare till de två 

berörda fastigheterna. Således finns förutsättningar att bevilja bygglov i 
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  PROTOKOLL 4 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

ärendet. Bygg- och miljönämnden beviljar därför bygglov i enlighet med 

ansökan med stöd av 9 kap. 31 c § PBL 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden tog 2013, i enighet, ett inriktningsbeslut om 

bedömningar av bygglovsansökningar mm som rör äldre planer i 

omvandlingsområden. Grunden var att nämnden, dock med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall, i sådana områden ska behandla ärenden 

om liten avvikelse mm positivt och konstruktivt. Det inriktningsbeslutet är 

utgångspunkt för bedömningen av aktuellt ärende. Lagstiftningen har också 

förändrats för att möjliggöra detta. 

Kommunens i december 2011 antagna översiktsplan fastslår långt gående 

ambitioner att genomföra en omvandling av områden med mycket gamla och 

föråldrade detaljplaner. Det handlar om områden som från början planerats för 

fritidsboende eller liknande. I många av dessa områden pågår sedan länge en 

omvandling från fritidsboende till permanentboende. I området Ådö skog, som 

består av 44 adresser, är permanentningsgraden för närvarande 43%.  

Fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd, FÖP 2016, antogs av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. Där anges att området Ådö skog ingår i 

utvecklingsstråket Ådö-stråket. Kommunfullmäktige har 2018-06-13 antagit en 

kommunal VA-plan med VA-utbyggnadsplan. Den anger att för området Ådö 

skog pågår projektering och VA i området planeras vara utbyggt till 2020. 

Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-13 även att uppdra till 

Samhällsbyggnadschefen att ändra detaljplanen för Ådö 1:92-93, liksom för 

övriga delar av Ådö skog. Syftet var att i dialog med fastighetsägarna anpassa 

området till nya förhållanden och miljökrav. Kommunstyrelsen anförde då 

även att det är av största vikt att planarbete och andra processer kan pågå 

parallellt.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att aktuell åtgärd inte försvårar 

planändringarna, utan tvärtom underlättar deras genomförande. En bakgrund är 

att godkänt planprogram för området Björknäs-Ådö skog anger som inriktning 

för fortsatt arbete att byggrätten blir högst 160 kvm byggnadsarea (BYA) för 

huvudbyggnad och 250 kvm bruttoarea. Sammanlagt 50 kvm för 

komplementbyggnad. Vidare anges att varje tomt får bebyggas med en 

huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

I yttrande 2017-02-02 över remiss från Länsstyrelsen gällande 6 § lagen om 

allmänna vattentjänster på Ådö har Bygg- och miljönämnden framhållit att 

avloppen i de samlade bebyggelseområdena på Ådö är i stort behov av 

förbättringar. Statusen på Mälarens vatten får inte försämras och det är därför 

viktigt att ett sådant förbättringsarbete utförs. 

Utifrån Bygg- och miljönämndens ansvar för miljön är det därför angeläget att 

bidra till förutsättningar för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i 
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  PROTOKOLL 5 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

området. I ansökan anges att bostadshuset ska anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet när det är utbyggt. Eftersom detaljplanen innehåller en 

bestämmelse om att en anläggning för höggradig avloppsrening ska anordnas 

för att ett bygglov ska kunna beviljas har sökande även angett en möjlig 

lösning med ett eget reningsverk på tomten.  

Bostadsförsörjning är ett angeläget allmänt intresse som i Upplands-Bro i 

enlighet med antagen översiktsplan ska kunna tillgodoses bland annat genom 

permanentning i kommunens omvandlingsområden. I enlighet med 9 kap. 31 c 

§ Plan- och bygglagen kan därför avvikelsen mot gällande detaljplan för Ådö 

1:92–93 godtas. 

Sammanfattning 

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

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

med grå stående träpanel och mörkgrå betongpannor som takbeläggning. 

Den gällande detaljplanen är tydlig i både sitt syfte i utformningen av 

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

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

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

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

bygglovsavdelningens bedömning. Rådande rättspraxis gör det klart att en 

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

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

2012:43 och MÖD 2013:17). 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 29 mars 2019 

 Fasadritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Planritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Sektionsritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Reviderad situationsplan som inkom den 1 maj 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 13 maj 2019 

 Sökandes yttrande om förslag till beslut som inkom den 24 maj 2019 
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  PROTOKOLL 6 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

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

kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

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

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:  2 790 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

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

på fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

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

avgift tas därför ut. 

Yrkande 

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

Erling Weibust (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Protokollsanteckning 

Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Jan Westin (S) tillåts lägga 

följande protokollsanteckning 

”Detta beslut är taget på ett underlag som nämndens ordförande utarbetat. 

Tolkningen av lagstiftningen är komplex och i detta fall har förvaltningen en 

annan uppfattning. För att i fortsättningen underlätta för ledamöterna i 

nämnden att bedöma initiativärende bör förvaltningen ges möjlighet att bereda 

dessa inför beslut så att onödig tidsutdräkt undviks genom att återremiss 

krävs.” 
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  PROTOKOLL 7 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Ådö 1:45 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:50 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:55 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:93 – meddelande om kungörelse 
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  PROTOKOLL 8 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på 
fastigheten Öråker 2:33 

 Dnr Bygg.2018.138 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

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

2. Bygg- och miljönämnden förutsätter att det reviderade förslaget 

innebärande byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som 

inkommit efter grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, 

genomförs. 

3. Villkor för åtgärden: 

a. VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:    7 534 kronor 

Jäv 

Jan Westin (S) anmäler jäv, går ut ur rummet, och deltar ej under ärendets 

behandling. Jane Eklund (S) går in som tjänstgörande. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 

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

föreslås ha en minsta storlek på 2000 kvadratmeter per fastighet. 

Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea på 140 kvadratmeter och 

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

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

Enligt förslaget ska byggnaderna ges en modern karaktär i dialog med 

traditionellt byggande. 

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

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

miljönämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet 

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

den 17 december 2018. Länsstyrelsens skäl till beslut var att tillräckliga 
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  PROTOKOLL 9 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

undersökningar gällande vattentillgång samt översvämningsrisk i samband med 

skyfall inte hade framgått i ärendet. 

Ärendet kompletterades den 2 maj 2019 med utredningar avseende 

vattentillgång och översvämningsrisk på fastigheten. Bygglovsavdelningen 

bedömer att förutsättningarna för åtgärden är översiktligt klarlagda genom 

kompletteringarna i ärendet samt att förslaget till åtgärd är lämpligt utformat 

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

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

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 27 mars 2018 

 Reviderat förslag till åtgärd som inkom den 2 juli 2018 

 Hydrogeologisk utredning samt utredning avseende översvämningsrisk 

som inkom den 2 maj 2019 

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

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

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

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

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

 Miljöavdelningens remissyttrande som inkom den 27 maj 2019 

 Översiktsplanerares remissyttrande som inkom den 11 maj 2018 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 29 maj 2019 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

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

2. Villkor för åtgärden: 

- VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:   274 kronor 

Summa:   7 534 kronor 
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  PROTOKOLL 10 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, samt uttalar 

härutöver att; ”nämnden förutsätter att det reviderade förslaget innebärande 

byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som inkommit efter 

grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:1 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:8 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:29 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:31 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:37 – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:7 – meddelande om kungörelse 

 Skälby 5:11 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:40 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:41 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:42 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:43 – meddelande om kungörelse 
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  PROTOKOLL 11 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

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

 Dnr Bygg.2019.103 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 

Sammanfattning 

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

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

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

planerade byggnaden har en byggnadsarea på 103,6 kvadratmeter. 

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

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

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

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

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

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

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

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

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

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

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

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

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

1989/90:37 s. 56).  

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

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

användningsbestämmelser i planen. I denna detaljplan framgår det att området 

ska användas för fritidshusbebyggelse. 
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  PROTOKOLL 12 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Liknade ärenden som har den typen av bestämmelse om fritidshusbebyggelse i 

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

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

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

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

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

planer utarbetas. Kammarrätten gjorde också bedömningen att avvikelsen inte 

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

bygglagen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad på den angivna fastigheten. Med hänvisning till att 

åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 25 april 2019 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 april 2019 

 Situationsplan som inkom 10 april 2019 

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

 Marksektioner som inkom 10 april 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2019 

 Yttrande från sökande som inkom 20 maj 2019 

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 21 maj 2019 

Förslag till beslut 

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

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

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

kan beviljas för fastigheten.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Bygglovsprövning           8 928 kronor 

Kommunicering                                      5 580 kronor 

Summa                               14 508 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 
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  PROTOKOLL 13 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – med delgivningskvitto 
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  PROTOKOLL 14 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Redovisning av åtgärder med 
anledning av livsmedelsverkets revision 
2019-03-25 av livsmedelskontrollen 

 Dnr ADL.2019.75 

Beslut 

1. 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. 

2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i 

ärendet angivna åtgärder. 

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 

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår en ytterligare beslutspunkt 

Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i ärendet 

angivna åtgärder. 
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  PROTOKOLL 15 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag och 

frågar nämnden om den kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Livsmedelsverket 
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  PROTOKOLL 16 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 
 Dnr BMN 19/0001 

Beslut 

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

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

Sammanfattning 

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

miljönämnden under juli. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019 

Förslag till beslut 

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

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

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden 
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  PROTOKOLL 17 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Rapporter 
   

Övrig fråga 

 Jan-Erik Björk (KD) påminner om Göran Malmestedts (M) önskan om 

att få en genomgång av situationen på Bagarvägen/Målarvägen och 

önskar att detta tas upp på nämndens sammanträde i augusti. 
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  PROTOKOLL 18 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
   

§§ 72 – 91 
Bygg-, rivnings, 

och marklov 

§§ 63 – 70 Startbesked 

§§ 59 – 72 
Slutbesked och 

Slutbevis 

§§ 58 – 72 
Beslut i 

miljöfrågor 

§§ 25 – 28 
Beslut i 

livsmedelsfrågor 
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  PROTOKOLL 19 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Anmälningar 
1. Överklagan om avgift för bygganmälan BYGG.2019.28 för fastighet 

Örnäs 1:16 på Mätarvägen 12, Kungsängen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-02-15     

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.304, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:45, 
Klodalsvägen 6 

Förslag till beslut 

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

av enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

2. Kontrollansvarig, Måns Malmberg med behörighet K. 

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

57 

Bygglov:  15 993 kronor 

Startbesked:  21 991 kronor 

Kommunicering  1 904 kronor 

Kungörelse:     278 kronor 

Totalt:  40 166 kronor 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till:  

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-02-15    

 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 280 kvm samt garagebyggnad 

på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till kulturmiljö i område. 

Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med slamfärg, 

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

förhandsbesked för avstyckning av denna fastighet (2019-06-13 § 54 Bmn)  

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

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

Bygglovsavdelningen anser att åtgärden med ovan angivna argument kan 

beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §.  

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2021-10-

26 

 Rev. Markplaneringsritning som inkom 2021-10-26 

 Översiktskarta som inkom 2021-10-05 

 Projektbeskrivning som inkom 2021-07-02 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-01-11 

 Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2021-10-

26 

 Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom 202-10-26 

 Fasadritning, färgsättning som inkom 2021-10-26 

 Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked 2019-06-13 §54. 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 280 kvm samt garagebyggnad 

på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till kulturmiljö i område.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

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

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

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

sammanhållen bebyggelse. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-02-15    

 
 

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

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

äldre befintliga bebyggelsen. 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 

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

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska genom en gemensamhetsanläggning bli kopplad till vatten- och 

avlopp. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL samt intern 

remiss och till kommunens kulturmiljöansvarig. Inga synpunkter har inkommit 

från grannar. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnaderna uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. kommunens 

kulturmiljö ansvarig har bekräftat att utformning och färgsättning är väl 

anpassad till område. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 

Avloppsananläggning får inte utföras utan tillstånd från kommunens Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

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

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-02-15    

 
 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

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

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

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

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2021-10-

26 

2. Rev. Markplaneringsritning som inkom 2021-10-26 

3. Översiktskarta som inkom 2021-10-05 

4. Projektbeskrivning som inkom 2021-07-02 

5. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-01-11 

6. Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2021-10-

26 

7. Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom 202-10-26 

8. Fasadritning, färgsättning som inkom 2021-10-26 

9. Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked 2019-06-13 §54.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-02-15    

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

Kungörelse: 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:33 

 Öråker 2:1 
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Öråker 2:45
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✔
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190730
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✔

✔
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✔ ✔ Karm & båge 2020-Y10R

✔

✔

✔
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Sökande av bygglov, i enlighet med positivt förhandsbesked, beslut 2019 06. 

Lennartsnäs Projekt AB /    c/o Malmborg
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Enskededalen

070-491 19 00

mans@malmborg.se

Måns

Malmborg

070-491 19 00

mans@malmborg.se
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:45
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  A 21 10 21	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:44
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  -	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Ansökan om förhandsbesked       2018 03 21
Nybyggnad av tre bostadshus och garage på 
Fastigheten Öråker 2:33 (+ ev 2:37, 2:38, 2:39 ) 

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

2. Förutsättningar
)|UVODJHW�lU�SODFHUDW�LQYLG�HQ�YlJ�RFK�L�DQVOXWQLQJ�WLOO�EHÀQWOLJ�VDPPDKnOOHQ�EHE\JJHOVH��FLUND�����
PHWHU�YlVWHU�RP�6NlOE\�*nUG��)DVWLJKHWHQ�XWJ|UV�DY�IG�nNHUPDUN��SODQWHUDG�PHG�JUDQ�L�VOXWHW�DY�
�����WDOHW��RFK�WLOO�VWRU�GHO�DYYHUNDG�NULQJ�������$PELWLRQHQ�lU�DWW�DYYHUND�UHVWHUDQGH�JUDQDU�Sn�
IDVWLJKHWHQ�RFK�nWHUVNDSD�HWW�NXOWXUODQGVNDS��PHG�|SSQD�lQJVPDUNHU��YnWPDUN�RFK�EHE\JJHOVH�
omgiven av löv-och trädgårdsträd. Denna omvandling skulle göra platsen attraktivare och mer lät-
WLOOJlQJOLJ�EnGH�I|U�ERHQGH��DOOPlQKHWHQ�RFK�I|U�HQ�ELRORJLVN�PnQJIDOG��'DJYDWWHQKDQWHULQJHQ�NDQ�
hanteras i en mindre våtmark. 

Bebyggelsen och de tekniska systemen är tänkta att ha en småskalig och ekologiskt nytänkande 
XWIRUPQLQJ��,QIDUWHU�NDQ�J|UDV�IUnQ�EHÀQWOLJ�YlJ��%HE\JJHOVHQ�NRPPHU�VNH�L�OLQMH�PHG�)g3����V�
beskrivning; 

µ�1\�EHE\JJHOVH�E|U�SODFHUDV�WHUUlQJDQSDVVDW�RFK�DQSDVVDV�L�VNDOD��YRO\P�RFK�XWIRUPQLQJ�WLOO�SODW-
sens rådande bebyggelsemönster. Flera likformiga typhus och bebyggelse på odlingsmark bör un-
dvikas. Det är viktigt att förtätning sker på landsbygdens villkor och inte med villområden liknande 
GH�VRP�ÀQQV�LQRP�WlWRUWDYJUlQVQLQJ�µ
 
)DVWLJKHWHQ�gUnNHU������lJV�DY�/HQQDUWVQlV�3URMHNW�$%��VRP�lU�HWW�OLWHW�IDPLOMHlJG�ERODJ��PHG�
YHUNVDPKHW�LQRP�DUNLWHNWXU�RFK�E\JJDQGH��%RODJHW�YLOO�EHE\JJD�IDVWLJKHWHUQD�L�HJHQ�UHJL��PHG�
VSHFLDOULWDGH�KXV��'HQ�I|UHVODJQD�E\JJQDWLRQHQ�VNXOOH�YDUD�PLQGUH�VW|UDQGH�I|U�QlUERHQGH��lQ�DWW�
EHE\JJD�gUnNHU����������'HW�ÀQQV�L�GDJVOlJHW�LQJD�SODQHU�Sn�Q\�EHE\JJHOVH�Sn�GHVVD�IDVWLJKHWHU�

3. Tomter och byggnader
- Fastigheterna ska användas för bostadsändamål och bebyggas med friliggande enbostadshus. 
0LQVWD�WRPWVWRUOHN�lU������NYP�SHU�IDVWLJKHW�
��+XYXGE\JJQDGHUQD�VND�KD�HQ�VW|UVWD�E\JJQDGVDUHD�i�����NYP��YDUD�L
K|JVW���SODQ�RFK�PHG�HQ�K|JVWD�E\JJQDGVK|MG�i���P
��*DUDJHE\JJQDGHUQD�VND�KD�HQ�K|JVWD�E\JJQDGVDUHD�i�����NYP�RFK�PHG�HQ�K|JVWD�E\JJQDG-
VK|MG�i�����P
��*HVWDOWQLQJ�DY�E\JJQDGHQ�VnVRP�IDVDG��RFK�WDNPDWHULDO��IlUJVlWWQLQJ�VND
DQSDVVDV�L�NXOWXUPLOM|Q�L�RPUnGHW�
- Vatten och avlopp ska lösas med gemensamhetsanläggningar

4. Vatten- och avlopp
Frågan om dricksvatten och avloppsvatten behöver lösas gemensamt för dessa tre
IDVWLJKHWHU��/|VQLQJHQ�InU�HM�LQYHUND�PHQOLJW�Sn�YDWWHQI|UV|UMQLQJHQ�L�RPUnGHW��%HE\JJOVHQ�E|U�
lYHQ�EHDNWD�GDJYDWWHQSUREOHPDWLN��L�VDPEDQG�PHG�V�N��KXQGUDnUVUHJQ��HIWHUVRP�RPUnGHW�KDU�GnOLJ�
avrinning. 

5.  Sammanfattning
6|NDQGHQ�DQV|NHU�RP�I|UKDQGVEHVNHG�I|U�DYVW\FNQLQJ�DY�WUH�Q\D�IDVWLJKHWHU��VRP�LGDJ�lU�HQ�GHO�
DY�gUnNHU�������LQNOXVLYH�Q\E\JJQDG�DY�WUH�HQERVWDGVKXV�PHG�JDUDJH��

Beskrivning / Bilaga till ansökan om förhandsbesked      2018 03 21

Landskapet återställes från granodling till ett öppet 
kulturlandskap. Frukt och lövträd planteras och bäd-
GDU�LQ�EHE\JJHOVHQ��7RPWHUQD�DQYlQGV�I|U�YLOD��OHN�RFK�
odling. 

%\JJQDGHUQD�KDU�HQ�PRGHUQ�NDUDNWlU��PHQ�L�GLDORJ�
PHG�WUDGLWLRQHOOW�E\JJDQGH��)lUJVlWWQLQJ��PDWHULDOYDO��
SODFHULQJ�RFK�GHWDOMHU�DQVOXWHU�WLOO�GHWWD�UHVRQHPDQJ�
om att spegla både vår tid och platsens och traktens 
bebyggelsehistoria.  Byggnaderna uppförs i huvudsak 
av trä och målas med slamfärg. 

Dagvatten hanteras lokalt och med kapacitet för att 
även hantera skyfall och hundraårsregn. Diken och 
GDPPDU�E|U�ORFND�WLOO�HWW�ULNDUH�GMXU�RFK�Yl[WOLY��

Avfall och sopor sorteras och komposteras i rimlig 
utsträckning. 

(QHUJL�SURGXFHUDV�ORNDOW��PHQ�SUHFLV�VRP�PHG�RGOLQ-
garna handlar det om ett komplement och ett bidrag till 
ett hållbarare samhälle. 

/HQQDUWVQlV�3URMHNW�$%
5RVHQOXQGVJDWDQ�������������6WRFNKROP
PDQV#PDOPERUJ�VH���������������������



26 BYGG.2021.304, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:45, Klodalsvägen 6 - BMN 22/0001-13 BYGG.2021.304, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:45, Klodalsvägen 6 : 5. Yttrandeingaerinrankulturmiljoansvarig_514623

 

  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

 Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-01-04   BYGG.2021.304 

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:45 
 

På begäran lämnas yttrande för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Öråker 

2:45. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området runt Skälby 

är även utpekat som ett utvecklingsområde i FÖP för landsbygden. 

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. I det 

perspektivet bedöms åtgärden inte vara till påtaglig skada för riksintresset för 

kulturmiljön. 

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

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

äldre befintliga bebyggelsen i skala, volym, utformning och bebyggelsemönster 

Den berörda fastigheten ligger dock inte i direkt anslutning till den äldre 

bebyggelsen i Skälby. Dessutom finns det redan i anslutning till fastigheten 

bebyggelse med en modernare utformning. Detta möjliggör ett friare 

formspråk.  

Det föreslagna bostadshuset har traditionella inslag och anses tillräckligt 

anpassat efter platsen och bedöms därför inte påtagligt skada kulturmiljön.  

 

Rasmus Sjödahl 
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:44
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  A 21 10 21	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Del:
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BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:45
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  A 21 10 21	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Ritn. Nr:
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Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:45
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  A 21 10 21	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:44
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 10 21
Rev: -	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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  PROTOKOLL 1 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Utses att justera Jan Lannefelt (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-06-18 

kl. 09:00 
Paragrafer  §§ 53 – 60 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Börje Wredén (L) 

Justerare 

 ..................................................................   

Jan Lannefelt (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

Datum för anslagsuppsättande: 2019-06-18 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2019-07-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-06-13, kl. 15:00 – 15:55 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Börje Wredén (L), ordförande 

Göran Malmestedt (M), 1:e vice 

ordförande 

Jan Lannefelt (S), 2:e vice ordförande 

Rasmus Lindstedt (S) 

Erling Weibust (M) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Erik Karlsson (V) 

Jane Eklund (S), §§ 53, 54, 56, 

57 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Agneta Holmenmark (S) 

Bo Nersing (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jan Westin (S), §§ 53, 54, 56, 57 

Mats Zettmar (SD) 

Jane Eklund (S) § 55 
Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Sven-Olof Näslund, tf samhällsbyggnadschef 

Olof Forsberg, bygglovschef 

Åsa Bergström, miljöchef 

Kent Olsson, livsmedelschef 

Erik Sandqvist, bygglovshandläggare, § 53 

 



26 BYGG.2021.304, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:45, Klodalsvägen 6 - BMN 22/0001-13 BYGG.2021.304, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:45, Klodalsvägen 6 : 9. Bmnbeslutomforhandsbesked2019Protokoll_517369

  PROTOKOLL 2 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

 

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 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

3 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på fastigheten 
Öråker 2:33 

8 

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

11 

§ 56 Redovisning av åtgärder med anledning av 
livsmedelsverkets revision 2019-03-25 av 
livsmedelskontrollen 

14 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 16 

§ 58 Rapporter 17 

§ 59 Delegationsbeslut 18 

§ 60 Anmälningar 19   
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  PROTOKOLL 3 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

 Dnr Bygg.2019.79 

Beslut 

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

fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

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

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:    2 790 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Motivering 

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

c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, 

bygglov ges utöver för vad som i 9 kap. 31 b § PBL anges om liten avvikelse 

och begränsad omfattning. Bestämmelsen avser en åtgärd som avviker från 

detaljplanen, om den är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Vid bedömning av 

avvikelser från en detaljplan ska hänsyn tas till samtliga omständigheter 

snarare än absoluta tal och mått. 

Aktuell åtgärd avviker från planbestämmelserna i två avseenden. Dels anges att 

inom planområdet får finnas endast en tomt. Såväl tidigare som idag finns dock 

två tomter. Den sammanslagning av fastigheterna Ådö 1:92 och 1:93 som 

förutsattes när detaljplanen antogs genomfördes aldrig. Kopplingen mellan 

detaljplanens syfte att medge en utökad byggrätt och en sammanslagning av 

fastigheterna är obsolet. Dels anges i planbeskrivningen att utfart som tidigare 

skall ske över fastigheten Ådö 1:46. En ny utfart för fastigheten Ådö 1:92 finns 

dock över fastigheten Ådö 1:45, med av Trafikverket godkänd anslutning till 

allmän väg. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa avvikelser kan godtas, med 

hänvisning till det mycket stora allmänna intresset av utbyggnad på Ådöhalvön 

i enlighet med kommunens översiktsplan och vikten av en snabb utbyggnad av 

allmänt vatten- och avlopp i området.  Bygg- och miljönämnden bedömer 

vidare att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, eftersom kravet på 

sammanslagning av fastigheterna var kopplad till den specifika viljeinriktning 

som vid planens antagande fanns hos dåvarande fastighetsägare till de två 

berörda fastigheterna. Således finns förutsättningar att bevilja bygglov i 
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  PROTOKOLL 4 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

ärendet. Bygg- och miljönämnden beviljar därför bygglov i enlighet med 

ansökan med stöd av 9 kap. 31 c § PBL 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden tog 2013, i enighet, ett inriktningsbeslut om 

bedömningar av bygglovsansökningar mm som rör äldre planer i 

omvandlingsområden. Grunden var att nämnden, dock med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall, i sådana områden ska behandla ärenden 

om liten avvikelse mm positivt och konstruktivt. Det inriktningsbeslutet är 

utgångspunkt för bedömningen av aktuellt ärende. Lagstiftningen har också 

förändrats för att möjliggöra detta. 

Kommunens i december 2011 antagna översiktsplan fastslår långt gående 

ambitioner att genomföra en omvandling av områden med mycket gamla och 

föråldrade detaljplaner. Det handlar om områden som från början planerats för 

fritidsboende eller liknande. I många av dessa områden pågår sedan länge en 

omvandling från fritidsboende till permanentboende. I området Ådö skog, som 

består av 44 adresser, är permanentningsgraden för närvarande 43%.  

Fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd, FÖP 2016, antogs av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. Där anges att området Ådö skog ingår i 

utvecklingsstråket Ådö-stråket. Kommunfullmäktige har 2018-06-13 antagit en 

kommunal VA-plan med VA-utbyggnadsplan. Den anger att för området Ådö 

skog pågår projektering och VA i området planeras vara utbyggt till 2020. 

Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-13 även att uppdra till 

Samhällsbyggnadschefen att ändra detaljplanen för Ådö 1:92-93, liksom för 

övriga delar av Ådö skog. Syftet var att i dialog med fastighetsägarna anpassa 

området till nya förhållanden och miljökrav. Kommunstyrelsen anförde då 

även att det är av största vikt att planarbete och andra processer kan pågå 

parallellt.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att aktuell åtgärd inte försvårar 

planändringarna, utan tvärtom underlättar deras genomförande. En bakgrund är 

att godkänt planprogram för området Björknäs-Ådö skog anger som inriktning 

för fortsatt arbete att byggrätten blir högst 160 kvm byggnadsarea (BYA) för 

huvudbyggnad och 250 kvm bruttoarea. Sammanlagt 50 kvm för 

komplementbyggnad. Vidare anges att varje tomt får bebyggas med en 

huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

I yttrande 2017-02-02 över remiss från Länsstyrelsen gällande 6 § lagen om 

allmänna vattentjänster på Ådö har Bygg- och miljönämnden framhållit att 

avloppen i de samlade bebyggelseområdena på Ådö är i stort behov av 

förbättringar. Statusen på Mälarens vatten får inte försämras och det är därför 

viktigt att ett sådant förbättringsarbete utförs. 

Utifrån Bygg- och miljönämndens ansvar för miljön är det därför angeläget att 

bidra till förutsättningar för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i 
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  PROTOKOLL 5 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

området. I ansökan anges att bostadshuset ska anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet när det är utbyggt. Eftersom detaljplanen innehåller en 

bestämmelse om att en anläggning för höggradig avloppsrening ska anordnas 

för att ett bygglov ska kunna beviljas har sökande även angett en möjlig 

lösning med ett eget reningsverk på tomten.  

Bostadsförsörjning är ett angeläget allmänt intresse som i Upplands-Bro i 

enlighet med antagen översiktsplan ska kunna tillgodoses bland annat genom 

permanentning i kommunens omvandlingsområden. I enlighet med 9 kap. 31 c 

§ Plan- och bygglagen kan därför avvikelsen mot gällande detaljplan för Ådö 

1:92–93 godtas. 

Sammanfattning 

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

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

med grå stående träpanel och mörkgrå betongpannor som takbeläggning. 

Den gällande detaljplanen är tydlig i både sitt syfte i utformningen av 

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

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

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

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

bygglovsavdelningens bedömning. Rådande rättspraxis gör det klart att en 

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

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

2012:43 och MÖD 2013:17). 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 29 mars 2019 

 Fasadritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Planritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Sektionsritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Reviderad situationsplan som inkom den 1 maj 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 13 maj 2019 

 Sökandes yttrande om förslag till beslut som inkom den 24 maj 2019 
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  PROTOKOLL 6 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

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

kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

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

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:  2 790 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

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

på fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

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

avgift tas därför ut. 

Yrkande 

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

Erling Weibust (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Protokollsanteckning 

Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Jan Westin (S) tillåts lägga 

följande protokollsanteckning 

”Detta beslut är taget på ett underlag som nämndens ordförande utarbetat. 

Tolkningen av lagstiftningen är komplex och i detta fall har förvaltningen en 

annan uppfattning. För att i fortsättningen underlätta för ledamöterna i 

nämnden att bedöma initiativärende bör förvaltningen ges möjlighet att bereda 

dessa inför beslut så att onödig tidsutdräkt undviks genom att återremiss 

krävs.” 
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  PROTOKOLL 7 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Ådö 1:45 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:50 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:55 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:93 – meddelande om kungörelse 
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  PROTOKOLL 8 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på 
fastigheten Öråker 2:33 

 Dnr Bygg.2018.138 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

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

2. Bygg- och miljönämnden förutsätter att det reviderade förslaget 

innebärande byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som 

inkommit efter grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, 

genomförs. 

3. Villkor för åtgärden: 

a. VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:    7 534 kronor 

Jäv 

Jan Westin (S) anmäler jäv, går ut ur rummet, och deltar ej under ärendets 

behandling. Jane Eklund (S) går in som tjänstgörande. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 

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

föreslås ha en minsta storlek på 2000 kvadratmeter per fastighet. 

Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea på 140 kvadratmeter och 

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

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

Enligt förslaget ska byggnaderna ges en modern karaktär i dialog med 

traditionellt byggande. 

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

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

miljönämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet 

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

den 17 december 2018. Länsstyrelsens skäl till beslut var att tillräckliga 
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  PROTOKOLL 9 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

undersökningar gällande vattentillgång samt översvämningsrisk i samband med 

skyfall inte hade framgått i ärendet. 

Ärendet kompletterades den 2 maj 2019 med utredningar avseende 

vattentillgång och översvämningsrisk på fastigheten. Bygglovsavdelningen 

bedömer att förutsättningarna för åtgärden är översiktligt klarlagda genom 

kompletteringarna i ärendet samt att förslaget till åtgärd är lämpligt utformat 

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

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

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 27 mars 2018 

 Reviderat förslag till åtgärd som inkom den 2 juli 2018 

 Hydrogeologisk utredning samt utredning avseende översvämningsrisk 

som inkom den 2 maj 2019 

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

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

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

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

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

 Miljöavdelningens remissyttrande som inkom den 27 maj 2019 

 Översiktsplanerares remissyttrande som inkom den 11 maj 2018 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 29 maj 2019 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

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

2. Villkor för åtgärden: 

- VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:   274 kronor 

Summa:   7 534 kronor 
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  PROTOKOLL 10 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, samt uttalar 

härutöver att; ”nämnden förutsätter att det reviderade förslaget innebärande 

byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som inkommit efter 

grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:1 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:8 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:29 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:31 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:37 – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:7 – meddelande om kungörelse 

 Skälby 5:11 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:40 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:41 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:42 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:43 – meddelande om kungörelse 
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  PROTOKOLL 11 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

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

 Dnr Bygg.2019.103 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 

Sammanfattning 

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

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

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

planerade byggnaden har en byggnadsarea på 103,6 kvadratmeter. 

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

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

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

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

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

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

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

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

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

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

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

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

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

1989/90:37 s. 56).  

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

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

användningsbestämmelser i planen. I denna detaljplan framgår det att området 

ska användas för fritidshusbebyggelse. 
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  PROTOKOLL 12 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Liknade ärenden som har den typen av bestämmelse om fritidshusbebyggelse i 

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

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

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

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

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

planer utarbetas. Kammarrätten gjorde också bedömningen att avvikelsen inte 

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

bygglagen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad på den angivna fastigheten. Med hänvisning till att 

åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 25 april 2019 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 april 2019 

 Situationsplan som inkom 10 april 2019 

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

 Marksektioner som inkom 10 april 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2019 

 Yttrande från sökande som inkom 20 maj 2019 

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 21 maj 2019 

Förslag till beslut 

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

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

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

kan beviljas för fastigheten.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Bygglovsprövning           8 928 kronor 

Kommunicering                                      5 580 kronor 

Summa                               14 508 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 
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  PROTOKOLL 13 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – med delgivningskvitto 
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  PROTOKOLL 14 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Redovisning av åtgärder med 
anledning av livsmedelsverkets revision 
2019-03-25 av livsmedelskontrollen 

 Dnr ADL.2019.75 

Beslut 

1. 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. 

2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i 

ärendet angivna åtgärder. 

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 

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår en ytterligare beslutspunkt 

Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i ärendet 

angivna åtgärder. 
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  PROTOKOLL 15 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag och 

frågar nämnden om den kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Livsmedelsverket 
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  PROTOKOLL 16 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 
 Dnr BMN 19/0001 

Beslut 

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

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

Sammanfattning 

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

miljönämnden under juli. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019 

Förslag till beslut 

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

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

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden 
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  PROTOKOLL 17 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Rapporter 
   

Övrig fråga 

 Jan-Erik Björk (KD) påminner om Göran Malmestedts (M) önskan om 

att få en genomgång av situationen på Bagarvägen/Målarvägen och 

önskar att detta tas upp på nämndens sammanträde i augusti. 
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  PROTOKOLL 18 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
   

§§ 72 – 91 
Bygg-, rivnings, 

och marklov 

§§ 63 – 70 Startbesked 

§§ 59 – 72 
Slutbesked och 

Slutbevis 

§§ 58 – 72 
Beslut i 

miljöfrågor 

§§ 25 – 28 
Beslut i 

livsmedelsfrågor 
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  PROTOKOLL 19 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Anmälningar 
1. Överklagan om avgift för bygganmälan BYGG.2019.28 för fastighet 

Örnäs 1:16 på Mätarvägen 12, Kungsängen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-02-15    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, 
Klodalsvägen 4 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov enligt ansökan om 

nybyggnad av enbostadshus och garage med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

2. Kontrollansvarig, Måns Malmberg med behörighet K. 

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

57 

Bygglov:  15 993 kronor 

Startbesked:  21 991 kronor 

Kommunicering  1 904 kronor 

Kungörelse:     278 kronor 

Totalt:  40 166 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till: 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen  
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2022-02-15   

 
 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2003 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 280 kvm samt garagebyggnad 

på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till kulturmiljö i område.  

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

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

Bygglovsenheten anser att åtgärden med ovan angivna argument kan beviljas 

bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §.  

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2021-10-

26 

 Rev. Markplaneringsritning som inkom 2021-10-26 

 Översiktskarta som inkom 2021-10-05 

 Projektbeskrivning som inkom 2021-07-02 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-01-11 

 Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2021-10-

26 

 Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom 202-10-26 

 Fasadritning, färgsättning som inkom 2021-10-26 

 Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked 2019-06-13 §54 

 Bemötande av inkomna synpunkter som inkom 2022-01-27  

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2003 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 280 kvm samt garagebyggnad 

på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till kulturmiljön i område.  

Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med slamfärg, 

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

förhandsbesked för avstyckning av denna fastighet (2019-06-13 § 54 Bmn), 

ansökan om bygglov har inkommit i rätt tid.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

för Kungsängen, söder om området Ålsta-Aspvik.  
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Datum Vår beteckning 3 (6)  
2022-02-15   

 
 

 

Fastigheten ligger inom ett kulturhistoriskt intressant område och ingår i 

Görvälns riksintresse för kulturmiljövården. Fastigheten ligger inom ett 

bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen bebyggelse. 

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

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

äldre befintliga bebyggelsen. 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 

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

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska genom en gemensamhetsanläggning bli kopplad till vatten- och 

avlopp. Miljöenheten har i sitt remissvar skrivit att en ansökan om 

avloppsanläggning får lämnas in. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL samt intern 

remiss och till kommunens kulturmiljöansvarig. Två grannar har inkommit 

med synpunkter enligt nedan: 

Öråker 2:41: 

"1. Tillgången till vatten. 

Fler än 10 fastigheter i det direkta närområdet har egen borrade brunnar och 

hämtar sitt vatten inom denna grundvattentäkt. Att bevilja ytterligare bygglov 

där fastigheten avser att borra en brunn riskerar att påverka tillgången till 

vatten för dem redan befintliga brunnarna och deras fastigheter. 

Därför vill jag att man inom beslutet utreder påverkan på tillgången på  att 

påverkas. 

2. Byggnadens arkitektur avviker från den förväntade inom detta 

Kulturlandskap. Fastigheten ligger på landsbygden, utanför detaljplanens 

planerat område. Den svenska landsbygden är ett kulturlandskap där typiskt 

byggnation kan sammanfattas till rött hus med vita knutar". 

Jag anser att arkitekturen för detta hus avviker från den förväntade inom vårt 

svenska kulturlandskap. Speciellt är en sådan detalj att yttertaket inte sticker ut 

över fasaden på kortsidorna av storbetydelse. Avsaknaden av detta ger 

byggnaden mer en "lådformad" karaktär. Därför önskar jag att man avslår 

denna ritning och i stället tar fram ett förslag mer anpassat till det svenska 

kulturlandskapet”. 
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Datum Vår beteckning 4 (6)  
2022-02-15   

 
 

 

Öråker 5:1: 

”Som granne och ägare till jordbruksfastigheten Skälby 5:1, har jag tidigare 

framfört synpunkter kring ytterligare byggnation i omgivningen kring Skälby 

Gård. Vid ett samråd, i kommunens regi, för några år sedan väcktes en idè 

kring en ”klusterbyggnation” SV om Skälby Gård. Församlingen gav då en klar 

negativ syn på dessa idéer. Trots detta lever dessa tankar kvar och drivs på av 

jordbruksfastigheten Öråker (Ebba Horn) och arkitektföretaget Måns 

Malmborg. Dessa båda berörs inte av olägenheterna som en ökad exploatering 

för med sig för boende på och kring Skälby Gård.  

Dessa hus, som nu är aktuella, strider dessutom arkitekturmässigt mot vad 

regelverket säger för byggnation på Lennartsnäshalvön. Hänvisar därvidlag till 

en annan bygglovsansökan på Skälby som är under behandling.  

I sammanhanget återkommer jag till problemen med Kronogårdsvägen, där 

kommunen påtagit sig skötselansvaret enligt Regeringsrättsbeslut, men som 

man helt negligerar. Jag vill att kommunen ordnar upp dessa olägenheter, som 

man medverkat till, innan ytterligare läggs på. Sedan jag för mer än ett år sedan 

påvisade Regeringsrättens beslut kring vägen har jag och andra varit i kontakt 

med kommunen både skriftligen och muntligen med såväl tjänstemän som 

politiker – Charlotte Ahlstrand, Fredrik Kjos, Marcus Sköld, Anders Åkerlind 

– utan att något händer. Vill att detta kommer upp i kommunstyrelsen som 

beslutar om vems bord detta skall ligga på och skriftligen dokumenterar detta 

som jag får ta del av”.  

Utformning och skäl till beslut 

Bygg- och miljönämnden har beviljat förhandsbesked för avstyckning av denna 

fastighet (2019-06-13 § 54 Bmn), ansökan om bygglov har inkommit i rätt tid.  

Byggnaderna uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. kommunens 
kulturmiljö ansvarig har bekräftat att utformning och färgsättning är väl 

anpassat till området. Bygglovsenheten anser att åtgärden med ovan angivna 
argument kan beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

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

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

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

§ PBL.  

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

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

§ plan- och Bygglagen. 
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Datum Vår beteckning 5 (6)  
2022-02-15   

 
 

 

Avloppsananläggning får inte utföras utan tillstånd från kommunens Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

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

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2021-10-

26 

2. Rev. Markplaneringsritning som inkom 2021-10-26 

3. Översiktskarta som inkom 2021-10-05 

4. Projektbeskrivning som inkom 2021-07-02 

5. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom 2022-01-11 

6. Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom 2021-10-

26 

7. Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom 202-10-26 

8. Fasadritning, färgsättning som inkom 2021-10-26 

9. Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked 2019-06-13 §54 

10. Bemötande av inkomna synpunkter som inkom 2022-01-27  
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Datum Vår beteckning 6 (6)  
2022-02-15   

 
 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Öråker 2:41 

 Skälby 5:1 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:33 

 Öråker 2:1 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

�

Öråker 2:46

Klodalsvägen 4

196 93

Kungsängen

✔

✔

190730

2022-04-01 12 månader

✔ ✔

✔

✔

140+60 kvm 240 kvm 320 kvm

✔ Faluröd ljus 4550-Y70R
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✔ ✔ Karm & båge 2020-Y10R

✔

✔

✔
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%LODJRU�
.RQWUROOSODQ�ULYQLQJVSODQ�3ODQULWQLQJDU�6LWXDWLRQVSODQ� %HYLV�RP�IlUGLJVWlOODQGHVN\GG�
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)DNWXUHULQJVDGUHVV��RP�DQQDQ�lQ�RYDQ��

.RQWDNWSHUVRQ��RP�V|NDQGHQ�lU�HWW�I|UHWDJ��
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(�SRVWDGUHVV�(IWHUQDPQ�

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Värmepump Vatten Platta på mark

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

Sökande av bygglov, i enlighet med positivt förhandsbesked, beslut 2019 06. 

Lennartsnäs Projekt AB /    c/o Malmborg

556883-5465

Rönnvägen 5

121 34 

Enskededalen

070-491 19 00

mans@malmborg.se

Måns

Malmborg

070-491 19 00

mans@malmborg.se
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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7HOHIRQ��lYHQ�ULNWQXPPHU��)|UQDPQ�
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.RPPXQLNDWLRQ�
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:46
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  A 21 10 21	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:44
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  -	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00
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Ansökan om förhandsbesked       2018 03 21
Nybyggnad av tre bostadshus och garage på 
Fastigheten Öråker 2:33 (+ ev 2:37, 2:38, 2:39 ) 

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

2. Förutsättningar
)|UVODJHW�lU�SODFHUDW�LQYLG�HQ�YlJ�RFK�L�DQVOXWQLQJ�WLOO�EHÀQWOLJ�VDPPDKnOOHQ�EHE\JJHOVH��FLUND�����
PHWHU�YlVWHU�RP�6NlOE\�*nUG��)DVWLJKHWHQ�XWJ|UV�DY�IG�nNHUPDUN��SODQWHUDG�PHG�JUDQ�L�VOXWHW�DY�
�����WDOHW��RFK�WLOO�VWRU�GHO�DYYHUNDG�NULQJ�������$PELWLRQHQ�lU�DWW�DYYHUND�UHVWHUDQGH�JUDQDU�Sn�
IDVWLJKHWHQ�RFK�nWHUVNDSD�HWW�NXOWXUODQGVNDS��PHG�|SSQD�lQJVPDUNHU��YnWPDUN�RFK�EHE\JJHOVH�
omgiven av löv-och trädgårdsträd. Denna omvandling skulle göra platsen attraktivare och mer lät-
WLOOJlQJOLJ�EnGH�I|U�ERHQGH��DOOPlQKHWHQ�RFK�I|U�HQ�ELRORJLVN�PnQJIDOG��'DJYDWWHQKDQWHULQJHQ�NDQ�
hanteras i en mindre våtmark. 

Bebyggelsen och de tekniska systemen är tänkta att ha en småskalig och ekologiskt nytänkande 
XWIRUPQLQJ��,QIDUWHU�NDQ�J|UDV�IUnQ�EHÀQWOLJ�YlJ��%HE\JJHOVHQ�NRPPHU�VNH�L�OLQMH�PHG�)g3����V�
beskrivning; 

µ�1\�EHE\JJHOVH�E|U�SODFHUDV�WHUUlQJDQSDVVDW�RFK�DQSDVVDV�L�VNDOD��YRO\P�RFK�XWIRUPQLQJ�WLOO�SODW-
sens rådande bebyggelsemönster. Flera likformiga typhus och bebyggelse på odlingsmark bör un-
dvikas. Det är viktigt att förtätning sker på landsbygdens villkor och inte med villområden liknande 
GH�VRP�ÀQQV�LQRP�WlWRUWDYJUlQVQLQJ�µ
 
)DVWLJKHWHQ�gUnNHU������lJV�DY�/HQQDUWVQlV�3URMHNW�$%��VRP�lU�HWW�OLWHW�IDPLOMHlJG�ERODJ��PHG�
YHUNVDPKHW�LQRP�DUNLWHNWXU�RFK�E\JJDQGH��%RODJHW�YLOO�EHE\JJD�IDVWLJKHWHUQD�L�HJHQ�UHJL��PHG�
VSHFLDOULWDGH�KXV��'HQ�I|UHVODJQD�E\JJQDWLRQHQ�VNXOOH�YDUD�PLQGUH�VW|UDQGH�I|U�QlUERHQGH��lQ�DWW�
EHE\JJD�gUnNHU����������'HW�ÀQQV�L�GDJVOlJHW�LQJD�SODQHU�Sn�Q\�EHE\JJHOVH�Sn�GHVVD�IDVWLJKHWHU�

3. Tomter och byggnader
- Fastigheterna ska användas för bostadsändamål och bebyggas med friliggande enbostadshus. 
0LQVWD�WRPWVWRUOHN�lU������NYP�SHU�IDVWLJKHW�
��+XYXGE\JJQDGHUQD�VND�KD�HQ�VW|UVWD�E\JJQDGVDUHD�i�����NYP��YDUD�L
K|JVW���SODQ�RFK�PHG�HQ�K|JVWD�E\JJQDGVK|MG�i���P
��*DUDJHE\JJQDGHUQD�VND�KD�HQ�K|JVWD�E\JJQDGVDUHD�i�����NYP�RFK�PHG�HQ�K|JVWD�E\JJQDG-
VK|MG�i�����P
��*HVWDOWQLQJ�DY�E\JJQDGHQ�VnVRP�IDVDG��RFK�WDNPDWHULDO��IlUJVlWWQLQJ�VND
DQSDVVDV�L�NXOWXUPLOM|Q�L�RPUnGHW�
- Vatten och avlopp ska lösas med gemensamhetsanläggningar

4. Vatten- och avlopp
Frågan om dricksvatten och avloppsvatten behöver lösas gemensamt för dessa tre
IDVWLJKHWHU��/|VQLQJHQ�InU�HM�LQYHUND�PHQOLJW�Sn�YDWWHQI|UV|UMQLQJHQ�L�RPUnGHW��%HE\JJOVHQ�E|U�
lYHQ�EHDNWD�GDJYDWWHQSUREOHPDWLN��L�VDPEDQG�PHG�V�N��KXQGUDnUVUHJQ��HIWHUVRP�RPUnGHW�KDU�GnOLJ�
avrinning. 

5.  Sammanfattning
6|NDQGHQ�DQV|NHU�RP�I|UKDQGVEHVNHG�I|U�DYVW\FNQLQJ�DY�WUH�Q\D�IDVWLJKHWHU��VRP�LGDJ�lU�HQ�GHO�
DY�gUnNHU�������LQNOXVLYH�Q\E\JJQDG�DY�WUH�HQERVWDGVKXV�PHG�JDUDJH��

Beskrivning / Bilaga till ansökan om förhandsbesked      2018 03 21

Landskapet återställes från granodling till ett öppet 
kulturlandskap. Frukt och lövträd planteras och bäd-
GDU�LQ�EHE\JJHOVHQ��7RPWHUQD�DQYlQGV�I|U�YLOD��OHN�RFK�
odling. 

%\JJQDGHUQD�KDU�HQ�PRGHUQ�NDUDNWlU��PHQ�L�GLDORJ�
PHG�WUDGLWLRQHOOW�E\JJDQGH��)lUJVlWWQLQJ��PDWHULDOYDO��
SODFHULQJ�RFK�GHWDOMHU�DQVOXWHU�WLOO�GHWWD�UHVRQHPDQJ�
om att spegla både vår tid och platsens och traktens 
bebyggelsehistoria.  Byggnaderna uppförs i huvudsak 
av trä och målas med slamfärg. 

Dagvatten hanteras lokalt och med kapacitet för att 
även hantera skyfall och hundraårsregn. Diken och 
GDPPDU�E|U�ORFND�WLOO�HWW�ULNDUH�GMXU�RFK�Yl[WOLY��

Avfall och sopor sorteras och komposteras i rimlig 
utsträckning. 

(QHUJL�SURGXFHUDV�ORNDOW��PHQ�SUHFLV�VRP�PHG�RGOLQ-
garna handlar det om ett komplement och ett bidrag till 
ett hållbarare samhälle. 

/HQQDUWVQlV�3URMHNW�$%
5RVHQOXQGVJDWDQ�������������6WRFNKROP
PDQV#PDOPERUJ�VH���������������������
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-01-04   BYGG.2021.305 

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:46 
 

På begäran lämnas yttrande för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Öråker 

2:46. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området runt Skälby 

är även utpekat som ett utvecklingsområde i FÖP för landsbygden. 

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. I det 

perspektivet bedöms åtgärden inte vara till påtaglig skada för riksintresset för 

kulturmiljön. 

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

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

äldre befintliga bebyggelsen i skala, volym, utformning och bebyggelsemönster 

Den berörda fastigheten ligger dock inte i direkt anslutning till den äldre 

bebyggelsen i Skälby. Dessutom finns det redan i anslutning till fastigheten 

bebyggelse med en modernare utformning. Detta möjliggör ett friare 

formspråk.  

Det föreslagna bostadshuset har traditionella inslag och anses tillräckligt 

anpassat efter platsen och bedöms därför inte påtagligt skada kulturmiljön.  

 

Rasmus Sjödahl 
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Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:46
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
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Rev:  A 21 10 21	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00

12 000

5 000

+16 000

G
arage

FG Verkstad/
Teknik / Ateljé

Bef. marknivå

4,
50

15° 17°

Bef. marknivå

Bef. marknivå

Bef. marknivå

Fasad m Väster Fasad m ÖsterFasad m Norr

Fasad m Söder

Bottenvåning 0 10 20

A 032
Uthus / Garage
1: 100 (A3)



27 BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, Klodalsvägen 4 - BMN 22/0001-14 BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, Klodalsvägen 4 : 7.a. Revideradritningplan_507441

Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:46
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  PROTOKOLL 1 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Utses att justera Jan Lannefelt (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-06-18 

kl. 09:00 
Paragrafer  §§ 53 – 60 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Börje Wredén (L) 

Justerare 

 ..................................................................   

Jan Lannefelt (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

Datum för anslagsuppsättande: 2019-06-18 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2019-07-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-06-13, kl. 15:00 – 15:55 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Börje Wredén (L), ordförande 

Göran Malmestedt (M), 1:e vice 

ordförande 

Jan Lannefelt (S), 2:e vice ordförande 

Rasmus Lindstedt (S) 

Erling Weibust (M) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Erik Karlsson (V) 

Jane Eklund (S), §§ 53, 54, 56, 

57 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Agneta Holmenmark (S) 

Bo Nersing (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jan Westin (S), §§ 53, 54, 56, 57 

Mats Zettmar (SD) 

Jane Eklund (S) § 55 
Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Sven-Olof Näslund, tf samhällsbyggnadschef 

Olof Forsberg, bygglovschef 

Åsa Bergström, miljöchef 

Kent Olsson, livsmedelschef 

Erik Sandqvist, bygglovshandläggare, § 53 
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  PROTOKOLL 2 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

 

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 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

3 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på fastigheten 
Öråker 2:33 

8 

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

11 

§ 56 Redovisning av åtgärder med anledning av 
livsmedelsverkets revision 2019-03-25 av 
livsmedelskontrollen 

14 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 16 

§ 58 Rapporter 17 

§ 59 Delegationsbeslut 18 

§ 60 Anmälningar 19   
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  PROTOKOLL 3 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

 Dnr Bygg.2019.79 

Beslut 

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

fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

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

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:    2 790 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Motivering 

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

c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, 

bygglov ges utöver för vad som i 9 kap. 31 b § PBL anges om liten avvikelse 

och begränsad omfattning. Bestämmelsen avser en åtgärd som avviker från 

detaljplanen, om den är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Vid bedömning av 

avvikelser från en detaljplan ska hänsyn tas till samtliga omständigheter 

snarare än absoluta tal och mått. 

Aktuell åtgärd avviker från planbestämmelserna i två avseenden. Dels anges att 

inom planområdet får finnas endast en tomt. Såväl tidigare som idag finns dock 

två tomter. Den sammanslagning av fastigheterna Ådö 1:92 och 1:93 som 

förutsattes när detaljplanen antogs genomfördes aldrig. Kopplingen mellan 

detaljplanens syfte att medge en utökad byggrätt och en sammanslagning av 

fastigheterna är obsolet. Dels anges i planbeskrivningen att utfart som tidigare 

skall ske över fastigheten Ådö 1:46. En ny utfart för fastigheten Ådö 1:92 finns 

dock över fastigheten Ådö 1:45, med av Trafikverket godkänd anslutning till 

allmän väg. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa avvikelser kan godtas, med 

hänvisning till det mycket stora allmänna intresset av utbyggnad på Ådöhalvön 

i enlighet med kommunens översiktsplan och vikten av en snabb utbyggnad av 

allmänt vatten- och avlopp i området.  Bygg- och miljönämnden bedömer 

vidare att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, eftersom kravet på 

sammanslagning av fastigheterna var kopplad till den specifika viljeinriktning 

som vid planens antagande fanns hos dåvarande fastighetsägare till de två 

berörda fastigheterna. Således finns förutsättningar att bevilja bygglov i 
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  PROTOKOLL 4 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

ärendet. Bygg- och miljönämnden beviljar därför bygglov i enlighet med 

ansökan med stöd av 9 kap. 31 c § PBL 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden tog 2013, i enighet, ett inriktningsbeslut om 

bedömningar av bygglovsansökningar mm som rör äldre planer i 

omvandlingsområden. Grunden var att nämnden, dock med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall, i sådana områden ska behandla ärenden 

om liten avvikelse mm positivt och konstruktivt. Det inriktningsbeslutet är 

utgångspunkt för bedömningen av aktuellt ärende. Lagstiftningen har också 

förändrats för att möjliggöra detta. 

Kommunens i december 2011 antagna översiktsplan fastslår långt gående 

ambitioner att genomföra en omvandling av områden med mycket gamla och 

föråldrade detaljplaner. Det handlar om områden som från början planerats för 

fritidsboende eller liknande. I många av dessa områden pågår sedan länge en 

omvandling från fritidsboende till permanentboende. I området Ådö skog, som 

består av 44 adresser, är permanentningsgraden för närvarande 43%.  

Fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd, FÖP 2016, antogs av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. Där anges att området Ådö skog ingår i 

utvecklingsstråket Ådö-stråket. Kommunfullmäktige har 2018-06-13 antagit en 

kommunal VA-plan med VA-utbyggnadsplan. Den anger att för området Ådö 

skog pågår projektering och VA i området planeras vara utbyggt till 2020. 

Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-13 även att uppdra till 

Samhällsbyggnadschefen att ändra detaljplanen för Ådö 1:92-93, liksom för 

övriga delar av Ådö skog. Syftet var att i dialog med fastighetsägarna anpassa 

området till nya förhållanden och miljökrav. Kommunstyrelsen anförde då 

även att det är av största vikt att planarbete och andra processer kan pågå 

parallellt.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att aktuell åtgärd inte försvårar 

planändringarna, utan tvärtom underlättar deras genomförande. En bakgrund är 

att godkänt planprogram för området Björknäs-Ådö skog anger som inriktning 

för fortsatt arbete att byggrätten blir högst 160 kvm byggnadsarea (BYA) för 

huvudbyggnad och 250 kvm bruttoarea. Sammanlagt 50 kvm för 

komplementbyggnad. Vidare anges att varje tomt får bebyggas med en 

huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

I yttrande 2017-02-02 över remiss från Länsstyrelsen gällande 6 § lagen om 

allmänna vattentjänster på Ådö har Bygg- och miljönämnden framhållit att 

avloppen i de samlade bebyggelseområdena på Ådö är i stort behov av 

förbättringar. Statusen på Mälarens vatten får inte försämras och det är därför 

viktigt att ett sådant förbättringsarbete utförs. 

Utifrån Bygg- och miljönämndens ansvar för miljön är det därför angeläget att 

bidra till förutsättningar för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i 
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  PROTOKOLL 5 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

området. I ansökan anges att bostadshuset ska anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet när det är utbyggt. Eftersom detaljplanen innehåller en 

bestämmelse om att en anläggning för höggradig avloppsrening ska anordnas 

för att ett bygglov ska kunna beviljas har sökande även angett en möjlig 

lösning med ett eget reningsverk på tomten.  

Bostadsförsörjning är ett angeläget allmänt intresse som i Upplands-Bro i 

enlighet med antagen översiktsplan ska kunna tillgodoses bland annat genom 

permanentning i kommunens omvandlingsområden. I enlighet med 9 kap. 31 c 

§ Plan- och bygglagen kan därför avvikelsen mot gällande detaljplan för Ådö 

1:92–93 godtas. 

Sammanfattning 

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

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

med grå stående träpanel och mörkgrå betongpannor som takbeläggning. 

Den gällande detaljplanen är tydlig i både sitt syfte i utformningen av 

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

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

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

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

bygglovsavdelningens bedömning. Rådande rättspraxis gör det klart att en 

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

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

2012:43 och MÖD 2013:17). 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 29 mars 2019 

 Fasadritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Planritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Sektionsritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Reviderad situationsplan som inkom den 1 maj 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 13 maj 2019 

 Sökandes yttrande om förslag till beslut som inkom den 24 maj 2019 
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  PROTOKOLL 6 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

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

kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

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

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:  2 790 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

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

på fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

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

avgift tas därför ut. 

Yrkande 

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

Erling Weibust (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Protokollsanteckning 

Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Jan Westin (S) tillåts lägga 

följande protokollsanteckning 

”Detta beslut är taget på ett underlag som nämndens ordförande utarbetat. 

Tolkningen av lagstiftningen är komplex och i detta fall har förvaltningen en 

annan uppfattning. För att i fortsättningen underlätta för ledamöterna i 

nämnden att bedöma initiativärende bör förvaltningen ges möjlighet att bereda 

dessa inför beslut så att onödig tidsutdräkt undviks genom att återremiss 

krävs.” 
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  PROTOKOLL 7 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Ådö 1:45 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:50 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:55 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:93 – meddelande om kungörelse 
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  PROTOKOLL 8 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på 
fastigheten Öråker 2:33 

 Dnr Bygg.2018.138 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

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

2. Bygg- och miljönämnden förutsätter att det reviderade förslaget 

innebärande byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som 

inkommit efter grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, 

genomförs. 

3. Villkor för åtgärden: 

a. VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:    7 534 kronor 

Jäv 

Jan Westin (S) anmäler jäv, går ut ur rummet, och deltar ej under ärendets 

behandling. Jane Eklund (S) går in som tjänstgörande. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 

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

föreslås ha en minsta storlek på 2000 kvadratmeter per fastighet. 

Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea på 140 kvadratmeter och 

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

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

Enligt förslaget ska byggnaderna ges en modern karaktär i dialog med 

traditionellt byggande. 

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

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

miljönämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet 

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

den 17 december 2018. Länsstyrelsens skäl till beslut var att tillräckliga 
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  PROTOKOLL 9 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

undersökningar gällande vattentillgång samt översvämningsrisk i samband med 

skyfall inte hade framgått i ärendet. 

Ärendet kompletterades den 2 maj 2019 med utredningar avseende 

vattentillgång och översvämningsrisk på fastigheten. Bygglovsavdelningen 

bedömer att förutsättningarna för åtgärden är översiktligt klarlagda genom 

kompletteringarna i ärendet samt att förslaget till åtgärd är lämpligt utformat 

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

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

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 27 mars 2018 

 Reviderat förslag till åtgärd som inkom den 2 juli 2018 

 Hydrogeologisk utredning samt utredning avseende översvämningsrisk 

som inkom den 2 maj 2019 

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

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

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

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

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

 Miljöavdelningens remissyttrande som inkom den 27 maj 2019 

 Översiktsplanerares remissyttrande som inkom den 11 maj 2018 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 29 maj 2019 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

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

2. Villkor för åtgärden: 

- VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:   274 kronor 

Summa:   7 534 kronor 
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  PROTOKOLL 10 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, samt uttalar 

härutöver att; ”nämnden förutsätter att det reviderade förslaget innebärande 

byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som inkommit efter 

grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:1 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:8 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:29 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:31 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:37 – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:7 – meddelande om kungörelse 

 Skälby 5:11 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:40 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:41 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:42 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:43 – meddelande om kungörelse 
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  PROTOKOLL 11 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

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

 Dnr Bygg.2019.103 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 

Sammanfattning 

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

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

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

planerade byggnaden har en byggnadsarea på 103,6 kvadratmeter. 

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

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

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

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

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

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

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

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

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

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

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

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

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

1989/90:37 s. 56).  

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

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

användningsbestämmelser i planen. I denna detaljplan framgår det att området 

ska användas för fritidshusbebyggelse. 
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  PROTOKOLL 12 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Liknade ärenden som har den typen av bestämmelse om fritidshusbebyggelse i 

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

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

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

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

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

planer utarbetas. Kammarrätten gjorde också bedömningen att avvikelsen inte 

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

bygglagen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad på den angivna fastigheten. Med hänvisning till att 

åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 25 april 2019 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 april 2019 

 Situationsplan som inkom 10 april 2019 

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

 Marksektioner som inkom 10 april 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2019 

 Yttrande från sökande som inkom 20 maj 2019 

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 21 maj 2019 

Förslag till beslut 

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

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

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

kan beviljas för fastigheten.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Bygglovsprövning           8 928 kronor 

Kommunicering                                      5 580 kronor 

Summa                               14 508 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 
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  PROTOKOLL 13 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – med delgivningskvitto 
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  PROTOKOLL 14 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Redovisning av åtgärder med 
anledning av livsmedelsverkets revision 
2019-03-25 av livsmedelskontrollen 

 Dnr ADL.2019.75 

Beslut 

1. 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. 

2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i 

ärendet angivna åtgärder. 

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 

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår en ytterligare beslutspunkt 

Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i ärendet 

angivna åtgärder. 
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  PROTOKOLL 15 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag och 

frågar nämnden om den kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Livsmedelsverket 
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  PROTOKOLL 16 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 
 Dnr BMN 19/0001 

Beslut 

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

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

Sammanfattning 

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

miljönämnden under juli. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019 

Förslag till beslut 

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

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

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden 
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  PROTOKOLL 17 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Rapporter 
   

Övrig fråga 

 Jan-Erik Björk (KD) påminner om Göran Malmestedts (M) önskan om 

att få en genomgång av situationen på Bagarvägen/Målarvägen och 

önskar att detta tas upp på nämndens sammanträde i augusti. 
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  PROTOKOLL 18 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
   

§§ 72 – 91 
Bygg-, rivnings, 

och marklov 

§§ 63 – 70 Startbesked 

§§ 59 – 72 
Slutbesked och 

Slutbevis 

§§ 58 – 72 
Beslut i 

miljöfrågor 

§§ 25 – 28 
Beslut i 

livsmedelsfrågor 
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  PROTOKOLL 19 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Anmälningar 
1. Överklagan om avgift för bygganmälan BYGG.2019.28 för fastighet 

Örnäs 1:16 på Mätarvägen 12, Kungsängen. 
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Komplettering av
Bygglovsansökan

Öråker 1:44,45 & 46
Upplands-Bro Kommun
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
2022 01 27

Inspirationsbild; Faluröd Huvudbyggnad uppförd i två
våningar med artikulerad mitparti och grönskande
trädgård m grusyta.
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Bilaga till Bygglovsansökan avseende
Nybyggnad av enbostadshus, Öråker 2:44, 2:45 samt 2:46.

Orientering
Fastigheterna Öråker är belägna mellan Skälby och Ålsta,
på Lennartsnäshalvön och avstyckade, efter ett positivt
förhandsbesked, under våren 2021. Marken är ett fd
hygge, som är bevuxet med björksly och enstaka granar.
Dessa granar planterades på det som fram till i slutet av
1960-talet var hag- och betes-mark, men avverkades ca
2010 av en tidigare ägaren.

Förslaget
På de tre fastigheterna förreslås sammanlagt 3 stycken
enbostadshus med tillhörande uthus. Byggnaderna är
lokaliserade utefter Klodalsvägen. Två av
huvudbyggnaderna bildar tilsammans med sina uthus en
klunga, En gårdsbidning som refererar till traktens gårdar.
Dem tredje nordliga huvudbyggnaden ligger för sig sjäv.
Byggnadernas placering och gruppering är inspirerad av
Uppländska bondbyar, före skiftesreformerna.
Byggnaderna organiserade sig då i, ofta rektangulära
klungor utefter vägarna. Dessa byar innehöll byggnader av
olika skala och storlek. I den andra halvan av 1800-talet,
blev det vanligt att de målades röda, med kopparhaltig
slamfärg.

Kulturhistoriska förankring
Skälby är en plats med kulturhistoriska värden. Förslaget
försöker ansluta till dessa genom placering, materialval
samt färgsättning. Men det handlar inte om en kopiering
av äldre bebyggelse. Byggtekniken kommer vara modern,
och byggnaderna kommer ha ett uttryck som även
speglar vår tid. Till exempel är ambitionen att husen skall
producera mer energi än de förbruka, genom solfångare
på taken. Detta har lett fram till det förskjutna sadeltaket,
med en stor yta mot söder. Takfoten skjuter ut ca 0,4
meter utefter långsidorna på huvudbyggnaderna. Men
liksom äldre lantgårdar är det symmetriska entrefasad
med ett markerat mittparti mot gårdsplanen. De
föreslagna byggnaderna saknar vita hörnplankor, precis
som 1700-talsgården på bilden.

Naturvärden
På fastigheten finns idag gles granskog och lövsly.
Ambitionen är att återställa ett öppnare landskap med
inslag av ädellövskog, tex ek och ask, samt en lägre
undervegetation, klippt eller betad. I anslutning till
byggnaderna planeras fruktträd att planteras. Det raka
dräneringsdike som genomkorsar stamfastigheten är
tänkt att justeras, så att diket blir en biotop för
vattenlevande djur och växter. Denna justering är ej en del
av ansökan. Förslaget avser därmed förbättra eller
bibehålla områdets naturvärden.

Vatten, Avlopp & Dagvatten
I samband med att förslaget beviljades positivt
förhandsbesked gjordes en redovisning av
dagvattenhantering samt en lösning för vatten och
avlopps-problematiken. Den är en del av denna ansökan.

Kartbild, oskiftat by, Västmanland, 1863

Brunsta Gård, Håbo Kommun, Uppland

Traditionellt lantgård m gårdsplan, troligen 1700-tal, Föreslagen fasadutformning

Föreslagen placering av byggnader

Befintliga byggnader samt de tre föreslagna i bildens mitt

Ålsta

Skälby
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-02-14 BMN 22/0001  

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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BYGG.2019.323, Förhandsbesked för 
nybyggnad av bostadshus, SYLTA 1:59 
Kvarnåbacken 4 

Förslag till beslut 

1.  Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap. 17,18 § § 

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

57 

Förhandsbesked:  8 400 kronor 

Kommunicering  1 904 kronor 

Kungörelse:         278 kronor 

Totalt:                     10 582 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 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Tomtens 
storlek är 16 921 kvm, tilltänk avstyckning är 7230 kvm som ska innehålla en 
huvudbyggnad om två våningar med inred vind med en byggnadsarea på max 

140 kvm och en bruttoarea på max 280 kvm.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2022-02-14    

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2019-11-20 

 Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens som inkom 2022-01-11 

 Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens som inkom 

2022-01-11 

 Rev. Markplaneringsritning som inkom 2022-02-07 

 Rev. Situationsplan som inkom 2022-02-07 

 Rev. Projektbeskrivning som inkom 2022-02-07 

 Avsiktsförklaring om vatten- och avlopp som inkom 2022-02-07 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Tomtens 

storlek är 16921kvm, tilltänkt avstyckning är 7230 kvm som ska innehålla en 

huvudbyggnad om två våningar med en byggnadsarea på 140 kvm och en 

bruttoarea på 280 kvm.  

Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus, en komplementbyggnad, ett 

förråd och ett garage.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska bli kopplad till kommunalt vatten- och avlopp. Det har 

inkommit ett yttrande från Tekniska nämnde om vatten- och avlopp enligt 

följande: 

"Yttrande avseende Va-frågan: 

Sammanfattat: det går att lösa vatten och avlopp för Sylta 1:59. 

Ledningarna för vatten och avlopp är stora nog för att koppla på ytterligare 

fastigheter. 

Då tomten ligger precis utanför verksamhetsområdet behöver fastighetsägarna 

göra en servisanmälan. 

För att göra en servisanmälan behöver de ansöka om en 

gemensamhetsanläggning till Lantmäteriet. 

Vi kan endast erbjuda LTA-pumpar (Lätt Trycksatt Avlopp). Sådana pumpar 

kommer fastighetsägarna behöva beställa via oss. 

De kommer äga brunnen, vi äger LTA-pumpen. 

Vi kan gräva fram till tomten mellan fastigheterna 1:109 och 1:110, se blå 

punkt i bild nedan. Därefter kommer vi förmedla anslutningspunkten till 

fastighetsägarna". 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2022-02-14    

 
 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL samt intern 

remiss och till kommunens kulturmiljöansvarig. Inga synpunkter har inkommit. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse, inom den regionala grönkilen Görvälnkilen och i anslutning till 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

Bygg- och miljönämnden 2021-01-28 §17 har beviljat starandskyddsdispens 

och Länsstyrelsen beslutade med stöd av 19 kap. 3 b § tredje stycket 

miljöbalken (MB) att inte upphäva eller i övrigt ändra Bygg- och 

miljönämnden beslut att medge strandskyddsdispens för uppförande av ett 

bostadshus på fastigheten Sylta 1:59, i Upplands-Bro kommun. Bygg- och 

miljönämndens beslut ska därmed i sin helhet stå fast. 

Beslutsmotivering 

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 förhandsbeskedet vann laga kraft. 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 

allmänna intressena om t.ex. lämplig markanvändning som kommer till uttryck. 

De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- 

och vattenområde redovisas i kommunens översiktsplan.  

Barnperspektiv 

Prövning av ny bebyggelse med krav på placering och utformning samt 

hänsynstagande av befintligt naturparti skapar bättre förutsättningar till barnens 

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

barnperspektiv. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-02-14    

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom 2019-11-20 

2. Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens som inkom 2022-01-11 

3. Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens som inkom 

2022-01-11 

4. Rev. Markplaneringsritning som inkom 2022-02-07 

5. Rev. Situationsplan som inkom 2022-02-07 

6. Rev. Projektbeskrivning som inkom 2022-02-07 

7. Avsiktsförklaring om vatten- och avlopp som inkom 2022-02-07  

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägare  

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse 

 Sylta 1:61 

 Sylta 1:115 

 Sylta 1:110 

 Sylta 1:109 

 Sylta 1:21 

 Sylta 1:58  
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Ansökan om förhandsbesked 

Sid 1 (3) 
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Fastighet 
Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Tomtens beskaffenhet* 

Befintlig fastighet 

Tilltänkt avstyckning, fastighetsarea ca i m2…………………………………... 

Bostadsarea, m2 

Areauppgifter 
Bruttoarea, m2 Byggnadsarea, m2 

Fastighetens adress* Postort* 

Uppgifter om planerad nybyggnad* 

Tvåbostadshus 

Fritidshus 

Enbostadshus Lokal 

Annan byggnadstyp eller anläggning, specificera nedan 

Annan byggnadstyp eller anläggning 
Användning Typ 

Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Tänkt utformning av nybyggnaden* 

En våning med inredd vind 

Två våningar 

En våning utan inredd vind 

Souterrängvåning 

Annan utformning 

Källare 

Annan utformning, beskrivning 

Lutningsförhållande, tak* 

Avfallshantering 

Beskrivning* 

Lägenheter 

Lutningsvinkel, tak* 

* = Obligatorisk uppgift

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Sylta 1:59

7230

196 93 

Kungsängen

Ny avfallshantering, ny placering av sopkärl enl. bifogad ritning. 

Kvarnåbacken 4

ca 240 kvm



28 BYGG.2019.323, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, SYLTA 1:59 Kvarnåbacken 4 - BMN 22/0001-15 BYGG.2019.323, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, SYLTA 1:59 Kvarnåbacken 4 : 1. Ansokan_417369

Sid 2 (3) 
In

er
a 

AB
 3

31
01

2 
v1

7 
15

02
 

nnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

E-postadress 

Sökande 
Postort* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer)* 

Efternamn* 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
Förnamn* 

E-postadress Telefon (även riktnummer) 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

E-postadress 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) 
Postort* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer)* 

Efternamn* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren/tomträttsinnehavaren är ett företag) 
Förnamn* 

E-postadress Telefon (även riktnummer) 

Personnummer 

Utdelningsadress 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Eventuell medsökande 
Förnamn Postnummer 

Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Christina Palmstierna Wallin

Åkerhielmsgatan 14

167 33

Bromma
070 371 65 13

gia_pw@hotmail.com
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Hantering av personuppgifter: 

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

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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BESLUT
1 (5)

Datum
2021-06-22

Vår beteckning
526-8681-2021

Er beteckning
NAT.2019.734

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
bygg-ochmiljonamnden@ 
upplands-bro.se

Elektronisk delgivning Christina Palmstierna Wallin
Gia_pw@hotmail.com

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Josefine Wibergh

Prövning av Upplands-Bro kommuns beslut att 
medge strandskyddsdispens på fastigheten Sylta 
1:59

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § tredje stycket miljöbalken (MB) 
att inte upphäva eller i övrigt ändra Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro 
kommun beslut den 28 januari 2021 att medge strandskyddsdispens för 
uppförande av ett bostadshus på fastigheten Sylta 1:59, i Upplands-Bro kommun. 
Bygg- och miljönämndens beslut ska därmed i sin helhet stå fast.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga 1.

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun (nämnden) medgav den 
28 januari 2021 strandskyddsdispens för uppförande av ett bostadshus på 
fastigheten Sylta 1:59, se bilaga 2.
Beslutet avser strandskyddsdispens för uppförande av ett bostadshus i två plan om 
cirka 123 kvadratmeter byggnadsarea. I beslutet angavs även vilket område som 
får tas i anspråk som tomt. Som villkor till beslutet angav nämnden att åtgärderna 
ska utföras på sådant sätt att allmänheten har möjlighet att och inte avskräcks från 
att fritt passera området samt att staket eller motsvarande uppförs i tomtplats-
avgränsningen mot den inre delen av fastigheten enligt bifogad situationsplan. 
Fastigheten Sylta 1:59 är belägen sydost om Bro och väster om Kungsängen vid 
den sydvästra delen av sjön Lillsjön och har en landareal om cirka 1,69 hektar. 
Strandskydd om 100 meter råder på land och i vatten. För närvarande är 
fastighetens norra del bebyggd med en huvudbyggnad och fyra 
komplementbyggnader. På fastighetens västra del finns ytterligare två 
komplementbyggnader och en grusväg som leder in till fastigheten och vidare ner 
till huvudbyggnaden.
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Datum
2021-06-22

Vår beteckning
526-8681-2021

Er beteckning
NAT.2019.734

Den 17 februari 2021 begärde länsstyrelsen in komplettering av kommunen då de 
inte skickat in den nya tomtplatsavgränsning som de hänvisade till i sitt beslut. 
Kommunen inkom med den nya tomtplatsavgränsningen den 19 februari 2021.
Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap. 3 b § första stycket punkt 1 MB den 
22 februari 2021 (samma diarienummer som ovan) fattat beslut om att pröva 
kommunens beslut att medge dispens från bestämmelserna om strandskydd då det 
fanns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens.
Länsstyrelsen genomförde ett platsbesök på fastigheten den 11 juni 2021.
Den 14 juni 2021 kommunicerade länsstyrelsen följande till sökanden, den 
inkomna kompletteringen, en mejlkonversation mellan länsstyrelsen och 
Lantmäteriet som berörde status i ärendet samt fotografier tagna från det 
platsbesöket. Sökanden meddelade skriftligen per mejl samma dag att hon inte 
önskar yttra sig i ärendet.

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. 

Av 7 kap. 15 § MB framgår att inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya 
byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller 
andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
(3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga 
och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli 
betydelsefulla i framtiden (prop. 1997/98:45, del 2 s. 89).

Av 7 kap. 18 a–b § och 26 § MB framgår att två förutsättningar ska vara uppfyllda 
för att strandskyddsdispens ska kunna medges:

1. Särskilda skäl föreligger.
2. Dispensen är förenlig med strandskyddets syften.

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 18 c § MB 
beakta endast om det område som dispensen avser:
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Datum
2021-06-22

Vår beteckning
526-8681-2021

Er beteckning
NAT.2019.734

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
 
Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB får en inskränkning i enskilds 
rätt att använda mark eller vatten som grundas på en skyddsbestämmelse i kapitlet 
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddsbestämmelserna 
ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att det vid prövningen ska göras en 
intresseavvägning där hänsyn även tas till enskilda intressen.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda 
intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska 
tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119 s. 53).

Enligt 19 kap. 3 b § tredje stycket MB ska Länsstyrelsen efter prövning upphäva 
dispensbeslutet om det inte finns förutsättningar för dispens. 

Skäl för Länsstyrelsens beslut 
Inom strandskyddat område är huvudregeln att nya byggnader inte får uppföras, se 
7 kap. 15 § punkt 1 MB. Dispens från förbudet kan dock ges om det finns 
särskilda skäl. Vad som får beaktas som särskilda skäl för dispens anges i 7 kap. 
18 c § miljöbalken. Denna prövning ska enligt förarbetena göras med stor 
restriktivitet (se prop. 2008/09:119 s. 53). Det är sökanden som har att visa att 
särskilda skäl föreligger.
Nämnden har medgett dispens för ett bostadshus med stöd av det särskilda skälet i 
7 kap. 18 c § punkt 2 MB, dvs. att det område som dispensen avser genom en väg, 
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen. Nämnden har i sitt beslut bl.a. angett att det ansökta 
bostadshuset inte påverkar allmänhetens möjlighet att röra sig i området. 
Nämnden har i denna bedömning beaktat att området är avskilt från strandområdet 
genom befintlig huvudbyggnad och dess komplementbyggnader. Nämnden har 
också angett i sitt beslut att angränsade fastigheter inte heller ger tillträde till 
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strandlinjen samt att det ansökta bostadshuset bedöms vara väl anpassat till 
omgivningen på platsen. Länsstyrelsen gör härvid följande bedömning.
Av förarbetena framgår att dispens kan beviljas bl.a. om stranden skärs av genom 
en större väg eller järnväg, bebyggelse eller liknande och det står klart att den del 
av området som ligger på andra sidan från vattnet räknat saknar betydelse för 
allmänhetens friluftsliv (prop. 1997/98:45 del 2, s. 89). Länsstyrelsen konstaterar 
att naturliga fenomen, så som branter, höjdformationer och otillgänglig mark, inte 
kan innebära att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 2 MB anses uppfyllt (jfr. 
Mark- och miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2018 i mål nr M 1126-18).
Länsstyrelsen har därför att avgöra om platsen där sökt bostadshus avses placeras 
är avskild från strandområdet genom bebyggelse på ett sådant sätt att den saknar 
betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Länsstyrelsen konstaterar att bebyggelse kan anses avskiljande om den tydligt 
hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Så kan 
exempelvis vara fallet om strandområdet utgörs av sammanhängande bebyggelse i 
flera riktningar (Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. 
Handbok 2009:4, Utgåva 2, s. 52). 
Länsstyrelsen bedömer i nu aktuellt ärende att den bebyggelse som finns mellan 
aktuellt område och vattenområdet är att betrakta som en sammanhängande 
bebyggelse som har en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap. 18 c § punkt 2 
MB. I denna bedömning har länsstyrelsen beaktat att det inte går att ta sig rakt ner 
till strandlinjen från åtgärdsplatsen på grund av befintlig bebyggelse på aktuell 
fastighet. Denna bebyggelse har en tydlig tomtkaraktär med hus och 
trädgårdsmark som genererar en hemfridszon. Vidare bedömer länsstyrelsen att 
det inte heller går att ta sig till strandlinjen via de intilliggande fastigheterna. 
Länsstyrelsen kunde vid sitt platsbesök bl.a. konstatera att det mellan aktuell 
fastighet och fastigheten Sylta 1:115 inte gick att ta sig ner till strandlinjen 
eftersom det bl.a. inte fanns någon väg eller stig till eller genom det intilliggande 
naturområdet. Vidare skar bebyggelsen på platsen samt ett staket längst den 
sydöstra gränsen på aktuell fastighet av möjligheten att ta sig från åtgärdsplatsen 
till strandområdet. Området vid grusvägen som ledde in till den befintliga 
huvudbyggnaden var vidare ianspråktagen och upplevdes som privatiserad enligt 
länsstyrelsens mening då den befintliga bebyggelsen och den klippta gräsmattan 
upplevdes avhållande. Länsstyrelsen instämmer således i nämndens beskrivning 
av allmänhetens högst begränsade möjlighet att röra sig från platsen som ska 
bebyggas till strandområdet.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer länsstyrelsen att åtgärdsplatsen är väl 
avskild från strandlinjen genom bebyggelse. Länsstyrelsen finner därmed i detta 
enskilda fall att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 2 MB är tillämpligt och 
att förutsättningar för dispens föreligger för det ansökta bostadshuset.
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Vid en avvägning enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB mellan de 
allmänna intressen som strandskyddet ska skydda och sökandens enskilda intresse 
av att få uppföra ett bostadshus bedömer Länsstyrelsen, mot bakgrund av det ovan 
anförda, att sökandens intresse i detta enskilda fall väger tyngre.
Sammanfattningsvis finner länsstyrelsen därmed att det särskilda skälet i 7 kap. 
18 c § punkt 2 MB är tillämpligt och att förutsättningar för dispens föreligger. 
Nämndens beslut ska därmed i sin helhet stå fast.

Beslutet har fattats av strandskyddshandläggare Josefine Wibergh. I den slutliga 
handläggningen har också jurist Kajsa Sjöström medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:
1. Hur man överklagar
2. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beslut den 28 januari 2021, 
inkl. situationsplan

Kopia till:
Nyhetsbyrån Sirén
Magnus Carl Gustaf Palmstierna, Kvarnåbacken 8, 196 93 Kungsängen (Sylta 
1:59, lagfartsandel 8340001/30000000)
Fredrik Stig Gustaf Palmstierna, Eriksbergsgatan 19, lgh 1101. 114 30 Stockholm 
(Sylta 1:59, lagfartsandel 5902499/15000000)
Christina Palmstierna Wallin, Åkerhielmsgatan 14, lgh 1103, 167 33 Bromma 
(Sylta 1:59, lagfartsandel 79/1186)
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§ 17 NAT.2019.734, Ansökan om 
strandskyddsdispens, bostadshus, 
SYLTA 1:59, Kvarnåbacken 4 

 Dnr NAT.2019.734 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 

av ett bostadshus på fastigheten Sylta 1:59 enligt 

ansökningshandlingarna med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 

Miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

2. Med ändring av delegationsbeslut § 116 2019-08-29 avgränsas den yta 

som tas i anspråk som tomt eller annars används för det avsedda 

ändamålet på fastigheten Sylta 1:59 i enlighet med angiven begränsning 

i illustrationsplan, bilaga, med stöd av 7 kap. 18 f § MB.  

3. Bygg- och miljönämnden förenar med stöd av 16 kap. 2 § MB, 

dispensen med följande villkor:  

a. Åtgärderna ska utföras på sådant sätt att allmänheten har 

möjlighet att och inte avskräcks från att fritt passera området. 

b. Staket eller motsvarande uppförs i tomtplatsavgränsningen mot 

den inre delen av fastigheten, enligt bifogad illustrationsplan. 

_________________________________________________ 
Bygg- och miljönämnden informerar om  

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 

sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar 

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och 

miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. För att påbörja åtgärden 

gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 

strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § förvaltningslagen och 16 kap. 

12-14 §§ miljöbalken).  

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 

kap. 18 h § miljöbalken). 
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Du kan överklaga beslutet inom tre veckor, se bifogad information om hur det 

går till. 

Motivering 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse, inom den regionala grönkilen Görvälnkilen och i anslutning till 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Bildandet av naturreservatet och utveckling 

av allmänhetens möjligheter att röra sig mellan dess olika delar är av största 

vikt för Upplands-Bro kommun. Efter återremiss har kommunens ekolog tagit 

reda på hur allmänheten vanligtvis rör sig i området. Från stranden i det 

detaljplanelagda området går man upp på Skarphagsvägen där man sedan går 

ut ur det detaljplanelagda området mellan fastigheterna Sylta 1:109 och 1:110. 

Därefter kan man gena över fastigheten Sylta 1:59 på en upptrampad stig som 

mynnar ut på Kvarnåbacken. Bygg- och miljönämnden konstaterar att på grund 

av gjord tomtplatsavgränsning, intilliggande fastigheter och topografi är detta 

enda sättet att ta sig fram och att föreslaget bostadshus inte påverkar denna 

möjlighet. 

En beviljad strandskyddsdispens med tomtplatsavgränsning för befintliga 

bostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Sylta 1:59 finns, daterad 

2019-08-29. Genom denna är platsen för nu föreslaget bostadshus helt avskild 

från området närmast strandlinjen, Angränsande fastigheter ger inte heller 

tillträde till strandlinjen. Särskilt skäl för beviljande av strandskyddsdispens 

finns därför, i enlighet med 7 kap. 18 c punkt 2 Miljöbalken. 

Befintlig tomtplatsavgränsning utökas inåt för att möjliggöra föreslaget nytt 

bostadshus och inkluderar därmed befintliga förråd och garage. Infartsvägen 

till befintligt bostadshus är en naturlig gräns för tomtplatsen. Möjligheten för 

allmänheten att använda höjden på fastigheten för utsikt över Lillsjön kvarstår 

vid sidan av den utökade tomtplatsen. Genom dess storlek och placering 

bedömer Bygg- och miljönämnden att föreslaget bostadshus inte blir dominant 

utan väl anpassat till omgivningen, även från sjösidan. Då vidare livsvillkoren 

för djur- och växtlivet påverkas endast obetydligt finner Bygg- och 

miljönämnden att dispensen är förenlig med strandskyddets syften.  

En del av fastigheten ligger helt utanför strandskyddat område vilket innebär 

att det kan finnas möjlighet att utveckla fastigheten utanför strandskyddat 

område. Som kompletteringen från kommunekologen visar skulle dock sådana 

alternativa placeringar riskera att försvåra möjligheterna för allmänheten att 

färdas till och inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, medan föreslagen 

placering genom omständigheterna på platsen inte hindrar detta. Genom 

tomtplatsavgränsning och villkor i beslut om strandskyddsdispens riskerar inte 

allmänheten avskräckas för att röra sig genom fastigheten och därmed från en 

del av naturreservatet till en annan. 
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Bygg- och miljönämnden bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap 25 § MB 

att det allmänna intresset i strandskyddet kan sammanjämkas med den 

sökandes enskilda intresse. Detta med hänsyn till särskilt skäl enligt 7 kap 18 c 

§ MB, tomtplatsavgränsning enligt 7 kap. 18 f § MB samt de villkor enligt 16 

kap. 2 § MB som ingår i beslutet i syfte att möta kravet i 7 kap 26 § MB på 

förenlighet med strandskyddets syfte. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 5 december 2019 och avser strandskyddsdispens för ett 

nytt bostadshus på fastigheten Sylta 1:59. Kompletteringar inkom den 1 

september 2020 och en reviderad ansökan inkom den 18 september 2020. 

Fastigheten är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt område 

men inom sammanhållen bebyggelse. På platsen för åtgärden gäller generellt 

strandskydd på 100 meter. Fastigheten är belägen inom den regionala 

grönkilen, Görvälnkilen, enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. 

Som särskilt skäl för åtgärden har sökanden angett att området redan tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att platsen inte kan anses vara 

ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

då åtgärden skulle innebära en utökad hemfridszon och att allmänheten avhålls 

från att använda ett strandområde som tidigare var tillgängligt.  

Ärendet återremitterades till kontoret vid bygg- och miljönämndens 

sammanträde den 3 december 2020 för bedömning av aktuell fastighets och 

föreslagen åtgärds betydelse för utnyttjandet av strövstigar runt Lillsjön inom 

och till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Kontoret fick även i uppdrag att 

pröva möjligheten att vid ett beslut om ny tomtplatsavgränsning på fastigheten 

ändra gällande avgränsning i syfte att möjliggöra passage till naturområdet 

längs stranden inom angränsande detaljplaneområde. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att förutsättningarna för strandskyddsdispens 

för åtgärden saknas varav dispens inte kan medges. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 januari 2021 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 5 december 2019 

 Komplettering, inkom den 1 september 2020 

 Reviderad ansökan, inkom den 18 september 2020 

 Ansökan om förhandsbesked, bygglovsärende BYGG.2019.323 

 Strandskyddsdispens delegationsbeslut § 116, daterad den 29 augusti 

2019 

 Komplettering från kommunekolog. Hur folk går vid dp Sylta 3 

 Skrivelse återremiss Sylta 1.59 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2 



28 BYGG.2019.323, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, SYLTA 1:59 Kvarnåbacken 4 - BMN 22/0001-15 BYGG.2019.323, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, SYLTA 1:59 Kvarnåbacken 4 : 3. BmnbeslutsProtokollomstransdskydd_514611

 

PROTOKOLLSUTDRAG 56 (56)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2021-01-28 

 

 

 Dom 2012-07-03, Mål nr M 7831-11 

 Dom 2015-05-12, Mål nr M 178-15 

 Dom 2011-06-30, Mål nr M 9745-10 

 Dom 2017-02-03, Mål nr M 7801-16 

 Tomtplatsavgränsning den 28 januari 2021 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförandet av ett bostadshus på fastigheten Sylta 1:59 enligt 

ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken 

och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) lämnar följande förslag till beslut: 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande 

av ett bostadshus på fastigheten Sylta 1:59 enligt 

ansökningshandlingarna med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 

Miljöbalken och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

2. Med ändring av delegationsbeslut § 116 2019-08-29 avgränsas den yta 

som tas i anspråk som tomt eller annars används för det avsedda 

ändamålet på fastigheten Sylta 1:59 i enlighet med angiven begränsning 

i illustrationsplan, bilaga, med stöd av 7 kap. 18 f § MB.  

3. Bygg- och miljönämnden förenar med stöd av 16 kap. 2 § MB, 

dispensen med följande villkor:  

a. Åtgärderna ska utföras på sådant sätt att allmänheten har 

möjlighet att och inte avskräcks från att fritt passera området. 

b. Staket eller motsvarande uppförs i tomtplatsavgränsningen mot 

den inre delen av fastigheten, enligt bifogad illustrationsplan. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Andreas Åström (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Börje Wredéns (L) 

förslag till beslut och finner bifall. 
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Beslutet skickas till: 

Delges 

 Christina Palmstierna Wallin  

 Fredrik Palmstierna 

 Magnus Palmstierna 

 Länsstyrelsen 
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FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats.

BET ÄNDRINGEN AVSERANT DATUM SIGN

NUMMER BETSKALA

DATUM ANSVARIG

RITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR HANDLÄGGARE

FÖRHANDSBESKED
Sylta 1:59

VS Vidar Sörman

-

1 2 43 5

meter

0

Kvarnåbacken 4, Upplands-Bro

Arkitekt Yodoi AB
Daniel Nyström
Sågargatan 17
116 36 Stockholm

EDF*PP*5400

SYLTA

29,9

30,1

31,0

31,2

23,6

28,9

23,6

23,7

22,2

FÖRKLARINGAR:

ALLA MÅTT I METER.

60 601
88 801 41 868

11 990

16
 00

0

4 845

6 3
45

10 465
10 417

Servitutväg för lott A samt
Sylta 1:58 och Sylta 1:55

Servitutväg
för lott A

Bef. garage

Ny placering sopkärl

Bef. trädäck

Staket mot brant.

Staket mot grannar
förslagsvis gärsgård.

Bef. stig ner mot badplats.
Staket mot grannar
förslagsvis gärsgård.

Bef. komplementsbyggnad/sjöstuga

Bef. brygganläggning
och båtbrygga.

Veranda

Lott B

Lott A

Ny fastighetsgräns

Ny huvudbyggnad

Kvarnåbacken

Bef. natur

Fri passage ca 25 meter vid strandlinje

N

A-011:500 (A3)

Markplaneringsritning

2020-09-16

Aktuell nybyggnadskarta ligger som
grund
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FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i millimeter.
Mått kontrolleras på plats.

BET ÄNDRINGEN AVSERANT DATUM SIGN

NUMMER BETSKALA

DATUM ANSVARIG

RITAD/KONSTR AVUPPDRAG NR HANDLÄGGARE

FÖRHANDSBESKED
Sylta 1:59

VS Vidar Sörman

-

1 2 43 5

meter

0

Kvarnåbacken 4, Upplands-Bro

Arkitekt Yodoi AB
Daniel Nyström
Sågargatan 17
116 36 Stockholm

Infart lott B

Servitutväg för lott B

Lott B
Lott A
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4 februari 2022

Bilaga för ansökan om förhandsbesked om bygglov. Sylta 
1:59, Kvarnåbacken 4 Kungsängen Upplands-Bro kommun. 

Kort beskrivning av projektet: 
I det bifogade förslaget om tomtindelning önskar vi uppföra nytt 
bostadshus med en byggnadsarea på ca 120–140 kvm inom 
markerat område (lott b). Bostaden är tänkt för åretruntboende 
med två våningar samt en inredd vind. Utöver detta önskar vi 
möjlighet att bygga till två verandor. Den tänkta placeringen avser 
dels skapa tillgänglighet till huset från landsvägen, dels knyta an till 
den befintliga komplement-byggnaden, samt även knyta an till 
området nere vid den lägre platån mot vattnet där sökanden 
sedan många år tillbaka har en badplats med brygga nedanför 
bostaden/komplement-byggnaden. Beslut om 
strandskyddsdispens finns redan i ärendet (se NAT. 2019. 734).  

Genom bostadshusets tänkta placering uppe på berget uppnås en 
naturlig hemfridszon kring byggnaden med tanke på omkringlig-

Arkitekt: 
Daniel Nyström 
Kontaktperson: 
Vidar Sörman arkitekt 
Tel: 073 610 80 95 
Sågargatan 17 
116 36 Stockholm 

BILAGA TILL ANSÖKAN OM FÖRHANSDBESKED OM BYGGLOV 
 SYLTA 1:59 UPPLANDS-BRO

3D modell, nytt hus inom 
röd markering.  

Flygfoto över berörd fas-
tighet och ny byggnad.  
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gande fastigheter. Denna hemfridszon omfattar även området vid 
vattnet, som genom byggnadens placering förblir fritt och na-
turligt trots att det sedan länge inte kan anses vara allemansrätts-
ligt tillgängligt och att därför strandskyddsdispens bevlijats (enligt 
ovan). Vi anser att detta blir en rimlig indelning både med kontakt 
till vattnet och landsvägen.  

Det nya bostadshuset är tänkt att vara av sådan karaktär att det 
smälter bra in i övrigt landskap och dess placering ett bra stycke 
bort från den gamla landsvägen, Enköpingsvägen och från infarts-
vägen vilket svarar upp mot de rekommendationer som beskrivs i 
det fördjupade kulturmiljöprogrammet som tagits fram för Upp-
lands-Bro kommun år 2000.  

Byggnaden är också tänkt att harmoniera med de befintliga eko-
nomibyggnaderna/garagen samt omkringliggande fastigheter och 
kan därmed komma att omfattas av traditionell byggnadsteknik 
med träpanel och lockläckt, detaljer som spröjsade fönster, valmat 

Idéskiss 1, över nytt  
bostadshus.  
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tak med enkupigt tegel, genomtänkt färgsättning i slamfärg t. ex. 
gul, vit, röd eller grön med fönsterkarmar, fönsterfoder mm., vilket 
vi kommer förtydliga i en kommande ansökan om bygglov. Vi har 
även för avsikt att undvika stora helglasade fönsterpartier ut mot 
vattnet och alltså mer referera till de byggnadstyper som syns i 
den byggnadsinventering som gjordes år 2000 av Stockholms 
länsmuseum. 	 

Bildutdrag från  
Stockholmslänsmu-
seums  
byggnadsinventering, 
från år 2000.  
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Husets placering är en generell markering i ett ungefärligt läge 
med storlek baserat på önskat antal kvadratmeter samt med 
utgångs-punkt från omkringliggande fastigheter.  

De befintliga garagen är gedigna konstruktioner och kommer reno-
veras och är inte tänkta att rivas.  

Med vänliga hälsningar,
 Vidar Sörman arkitekt

Christina Palmstierna Wallin sökande

Idéskiss 2, över nytt  
bostadshus.  
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Bild mot grannbyggnad 
(lott A) 

Bild mot grannbyggna-
der (Rosenhill) 

Bild mot grannbyggnad 
(Sylta 1:58) 
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DELEGATIONSBESLUT 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning   

Thomas Lenell 

Samhällsbyggnadschef 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Thomas.Lenell@upplands-bro.se 

2022-01-13 BMN 21/0015  

Bygg- och miljönämnden 
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Beslut att utse dataskyddsombud 
Mattias Widegren utses till dataskyddsombud för Kommunstyrelsen i 

Upplands-Bro kommun. 

Beslutet fattas på delegation i enlighet med punkten 1.20 i Bygg- och 

miljönämndens delegationsordning, beslutad av Bygg- och miljönämnden den 

24 september 2020 (§ 94, BMN 20/0010). 

Bakgrund till beslutet 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Upplands-Bro kommun har haft ett 
gemensamt dataskyddsombud sedan den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 

trädde i kraft. Dataskyddsombud har varit Katarina Ekroth som innehaft rollen 
och samtidigt varit kommunjurist. Sedan 18 augusti 2021 är Katarina 
enhetschef för juridikenheten och således arbetsgivarrepresentant varför det 

inte längre är lämpligt att hon innehar rollen som dataskyddsombud.  

Kansliavdelningen har verkat för en lösning på vem som skulle kunna ta över 

som dataskyddsombud och har ingått ett samarbete med kommunerna Järfälla 
och Sollentuna om att ha ett gemensamt dataskyddsombud med placering i 
Järfälla. På detta sätt kommer Upplands-Bro kommun få ett dataskyddsombud 

som inte har flera olika roller i kommunen och som därför kommer kunna 
bedriva arbetet som dataskyddsombud mer effektivt. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder måste formellt utse ett nytt 
dataskyddsombud vilket kan göras genom delegationsbeslut. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-01-13 BMN 21/0015 

 
 

Delegation på att utse dataskyddsombud i kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Upplands-Bro kommun 

Kommunstyrelsen 

 

Utbildningsnämnden 

 

Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

 

Bygg- och miljönämnden 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Socialnämnden 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-01-13 BMN 21/0015 

 
 

Äldre- och omsorgsnämnden 

 

Tekniska nämnden 

 

Valnämnden 

 

 

Enligt punkt 1.20 i Bygg- och miljönämndens delegationsordning, antagen den 

24 september 2020. 

 

Thomas Lenell 

Samhällsbyggnadschef 
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-01-01 - 2022-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 8:10

2022-01-14 Delegationsbeslut ALL Miljöchef, All §1: FastställaALL.2021.753

Granskning av förslag till detaljplan Kockbacka Gärde, nr 2003, Bro

TIBBLE KYRKBY 1:51

Mariedalsvägen 13

2022-01-11 Förbud att släppa ut avloppsvatten Miljöchef, § 1: FÖRBAVL.2021.48

Klagomål på enskilt avlopp

HÄRNEVI 8:10

2022-01-14 Delegationsbeslut ALL Bygglovschef, All §2: FastställaALL.2021.753

Granskning av förslag till detaljplan Kockbacka Gärde, nr 2003, Bro

BRO-RÅBY 3:129

2022-01-12 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 2: AVGHAL.2021.260

Tillsyn enligt miljöbalken,Uppföljning Råbyskolan 2021

HÅTUNAHOLM 3:1

2022-01-13 Delegationsbeslut Miljöchef, § 3: FÖRBMIL.2021.808

Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål

2022-01-13 Yttrande Miljöchef, § 4: YTTRNAT.2021.810

Remiss, ansökan om dispens i Lejondalssjön för vassklippning

SÄBYHOLM 5:25

Hebbovägen 1

2022-01-17 Tillstånd minireningsverk Miljöinspektör, § 5: BAVL.2021.721

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

2022-02-14 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-SKÄLLSTA 9:1

Enköpingsvägen 37

2022-01-24 Tillstånd orm, fjäderfä Miljöinspektör, § 6: BEVILJAHAL.2021.654

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detapljplanelagt område

STÄKET 1:18

2022-01-26 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 7: FÖRELMIL.2021.765

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

Antal ärenden 9

2022-02-14 Sida 2 av 2
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-01-01 - 2022-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:22

Klodalsvägen 28

2022-01-03 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 1: BeviljatBYGG.2019.73

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt rivningslov för två komplementbyggnader

BRUNNA 6:1

Violinvägen 4A

2022-01-03 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 1: AvskrivetBYGG.2021.402

Förlängning av tidsbegränsat bygglov t.o.m 2024-12-31 för tillfällig uppställning av modullägenheter

ASPVIK 1:4

Skvaltkvarnsbacken 1

2022-01-05 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 2: BeviljatBYGG.2021.475

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BROGÅRD 1:164

2022-01-11 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 2: BeviljatBYGG.2019.306

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus, hus 17

ASPVIK 1:4

Skvaltkvarnsbacken 1

2022-01-05 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 3: BeviljatBYGG.2021.476

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

 Stationsvägen 41

2022-01-13 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 3: BeviljatBYGG.2020.245

Bygglov för etablering av cafe- och blomsterverksamhet i brostationshus.

HÅTUNAHOLM 3:9

Sjöhagenvägen 16B

2022-01-13 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 4: BeviljatBYGG.2018.323

Bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastigheten HÅTUNAHOLM 3:9, Sjöhagenvägen 16B

2022-02-14 Sida 1 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:79

Symmetrivägen 29

2022-01-11 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 4: BeviljatBYGG.2021.440

Bygglov för installation av solceller

VIBY 19:97

Mätarvägen 7

2022-01-13 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 5: BeviljatBYGG.2021.456

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält

SYLTA 1:27

Vickbergavägen  2

2022-01-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 5: BeviljatBYGG.2015.125

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt installation av eldstad på fastigheten SYLTA 1:27, Vickbergavägen  2

SYLTA 1:5

Högnäsvägen 6

2022-01-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 6: BeviljatBYGG.2019.209

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad

BROGÅRD 1:205

Bro Fiskartorp 2

2022-01-13 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 6: BeviljatBYGG.2021.500

Marklov för anläggande av park

BROGÅRD 1:205

Lertagsvägen 2

2022-01-18 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 7: BeviljatBYGG.2021.146

Rivningslov för rivning av enbostadshus

JURSTA 3:5

2022-01-13 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 7: BeviljatBYGG.2021.477

Tidsbegränsat bygglov för tillfällig uppställning av kontor- och manskapsbodar

2022-02-14 Sida 2 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 2:19

Brygguddsslingan 15

2022-01-20 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 8: BeviljatBYGG.2020.291

Rivningslov för rivning av komplementbyggnader och bygglov för komplementbyggnad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9A

2022-01-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 8: BeviljatBYGG.2021.505

Bygglov för fasadändring, 2 nya ventilationshuvud

BROGÅRD 1:158

2022-01-20 Interimistiskt slutbesked etapp 2 Byggnadsinspektör, SB § 9: BeviljatBYGG.2019.199

Bygglov och marklov för nybyggnad av 11  parhus

VIBY 19:107

Energivägen 13

2022-01-14 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 9:
Beviljat

BYGG.2021.488

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 10 st. byggbodar som behövs i samband med nybyggnation av lagerbyggnad
som hanteras i BYGG.2021.229 (reviderad placering i förhållande till BYGG.2021.401)

FINNSTA 1:73

Kattfotstigen 38

2022-01-24 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 10: BeviljatBYGG.2021.348

Anmälan för installation av eldstad

NYGÅRD 2:19

Ängsuddsvägen 1

2022-01-19 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare/inspektör, § 10: BeviljatBYGG.2021.478

Bygglov för uppförande av transformatorstation

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 24:1

Hjortronvägen 91

2022-01-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 11: BeviljatBYGG.2022.10

Bygglov för inglasning av balkong

2022-02-14 Sida 3 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 10:41

Dagsverkarvägen 19

2022-01-24 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 11: BeviljatBYGG.2021.86

Anmälan för inredning av vind samt montage av takfönster

LÖVSTA 1:49

Kurhagsvägen 8

2022-01-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 12: BeviljatBYGG.2022.8

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

EKEBY 2:189

Smedslingan 51

2022-01-24 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 12: BeviljatBYGG.2017.346

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten EKEBY 2:189, Smedslingan 51

VIBY 19:10

Kraftvägen 1

2022-01-27 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 13: BeviljatBYGG.2022.6

Bygglov för byte av 2 st befintliga oljecisterner till mindre oljecisterner

SYLTA 3:69

Sven Beckmans väg 10

2022-01-24 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 13: BeviljatBYGG.2021.268

Anmälan för inglasning av uterum

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:54

Blåbärsstigen 23

2022-01-28 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 14: BeviljatBYGG.2021.494

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och rivningslov för rivning av byggnader

HÄRNEVI 6:105

Torparvägen 19

2022-01-25 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 14: BeviljatBYGG.2017.452

Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten HÄRNEVI 6:105, Torparvägen 19

2022-02-14 Sida 4 av 5
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:410

Polkettstigen 8

2022-01-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 15: BeviljatBYGG.2021.374

Anmälan för installation av eldstad

BROGÅRD 1:185

Sparres väg 51

2022-01-31 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 16: BeviljatBYGG.2021.492

Marklov för fällning av träd

SYLTA 1:105

Högnäsvägen 2

2022-01-28 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 16: BeviljatBYGG.2019.23

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

Antal ärenden 31

2022-02-14 Sida 5 av 5
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-01-01 - 2022-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2022-01-04 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §1: REGLIV.2022.1

Anmälan

2022-01-04 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §2: ÅKLIV.2022.2
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Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 
Bygg- och miljönämnden 
196 40 Kungsängen 
Upplands-Bro kommun 
Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

2022-02-24   M 15145-21 

Högsta domstolen 
Box 2066  
103 12 Stockholm 
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Överklagande av Mark- och miljööverdomstolens beslut 2022-01-28 i 
fråga om prövningstillstånd i mål M 15145-21 
 
KLAGANDE Upplands-Bro kommun genom dess Bygg- och miljönämnd, 
  212000-0100, 
  196 81 Kungsängen 

MOTPART Sand & Grus AB Jehander, 556016-1183,  
  Box 47124, 
  100 74 Stockholm 

SAKEN  Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet m.m. 
 samt vattenverksamhet inom samfälligheten Håbo  
 Häradsallmänning s:1 och fastigheten Bro-Önsta 2:10 i 
Upplands-Bro kommun; nu fråga om prövningstillstånd. 

ÖVERKLAGAT Mark- och miljööverdomstolens beslut 2022-01-28 i mål 
AVGÖRANDE M 15145-21  

 

  …………………………. 

 

YRKANDE 

Bygg- och miljönämnden yrkar att Högsta domstolen med undanröjande av Mark- och  
miljööverdomstolens beslut lämnar prövningstillstånd avseende nämndens överklagande 
av Mark- och miljödomstolens dom 2021-12-01 i mål M 8144-20. 

 

GRUND 

Grunden för yrkandet är att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom prövas av högre domstol. 

Bygg- och miljönämnden anser att det behövs ett avgörande av högre instans som 
klargör vad som kan beaktas vid en rimlighetsavvägning när det finns alternativa 
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lokaliseringar. Är det rimligt att väldigt omfattande regionala behov ska tillgodoses 
genom miljöfarlig verksamhet som skapar olägenheter i en liten kommun och dessutom 
står i strid mot gällande översiktsplan? Vilka krav kan man ställa på utredning av 
alternativa lokaliseringar? Hur ska rimlighetsavvägningen göras mellan en kommuns 
intresse av att bibehålla ett lokalt rekreationsområde med goda kultur- och naturvärden 
och ett bolagsintresse av en exploatering som tillgodoser stora regionala 
infrastruktursatsningar? 

 

UTVECKLANDE AV TALAN 

Mark- och miljödomstolen har vid sin prövning inte beaktat att det är mycket stor 
skillnad i omfattning mellan befintlig och sökt täktverksamhet. Verksamhetsområdets 
area ökar från 80 till 180 hektar, dvs. blir mer än dubbelt så stor. Den årliga produktionen 
kommer att öka från 250.000 ton till 1.300.000 ton och blir alltså mer än 5 gånger så 
omfattande. Storleken talar för att verksamheten bör jämföras med en nyetablering. 

Tillståndet avser dessutom 30 år, vilket är en mycket lång tid, som kan innebära 
förändringar som idag inte är förutsebara.  

Behovet av ökad täktverksamhet är vagt beskrivet och Sand & Grus AB Jehander 
(Bolaget) har inte visat att behovet motiverar en så stor utökning av verksamheten som 
ansökan avser. Det saknas även en analys av sambandet mellan regionala behov och 
utökad verksamhet i just Upplands-Bro kommun.  

Det finns även brister i beslutsunderlaget när det gäller redovisningen av noll-
alternativet. Det framgår inte att 100 hektar av området skulle finnas kvar orört för 
rekreation och friluftsliv och att efterbehandlingen av brytområdet skulle kunna 
genomföras mer än 20 år tidigare än vad som följer av domen. Bolagets uppgifter om 
skillnader på efterbehandling enligt nu gällande tillstånd och sökt tillstånd stämmer inte 
heller, eftersom skyldighet i båda fallen finns att avhjälpa skada enligt 2 kap. 8 § 
miljöbalken. 

De alternativa lokaliseringar som har redovisats under punkt 6.2 i miljökonsekvens-
beskrivningen räcker inte för att dra slutsatsen att det sökta alternativet är tillräckligt bra 
i sig för att tillstånd ska lämnas. Alternativet Segersta uppges bl. a. vara berört av 
riksintresse för rörligt friluftsliv. Alternativet Draget uppges bl. a. vara belastat med två 
kraftledningar som troligtvis skulle behöva flyttas. Sett ur ett regionalt perspektiv borde 
det finnas alternativa platser för täktverksamheten som innebär mindre olägenheter än 
den som valts. 

Mark- och miljödomstolens dom innebär att en kommuns intresse av att bibehålla ett       
lokalt rekreationsområde med goda kultur- och naturvärden får vika för ett bolagsintresse 
av en exploatering som tillgodoser stora regionala infrastruktursatsningar och som 
samtidigt står i strid mot kommunens översiktsplan. Bygg- och miljönämnden anser inte 
att det är en skälig intresseavvägning i detta fall. 



UPPLANDS-BRO 
KOMMUN 

Samhällsbyggnadskontoret 

Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
Upplands-Bro kommun 
Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

ORDFÖRANDEBESLUT 

Datum Vår beteckning 

2022-02-28 MIL.2021.356 

Mark- och miljööverdomstolen 
Box 2290 
103 17 Stockholm

Överklagande av Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt 
dom 2022-02-08 i mål M 9308-20

Bygg- och miljönämnden beslutar att överklaga Mark- och miljödomstolens  

dom 2022-02-08 i mål M 9308-20 i enlighet med bilaga 1. 

Enligt punkt 1.5 i Bygg- och miljönämndens delegationsordning, antagen den 

27 januari 2022 

�� 

Ordförande 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 

1 ( 1) 
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Till 

 

Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt 

 

 

Överklagande av Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom 
2022-02-08 i mål M 9308-20 

 
 
KLAGANDE Upplands-Bro kommun genom dess Bygg- och miljönämnd, 
  212000-0100, 
  196 81 Kungsängen 
 
 
MOTPART  NCC Industry AB, 556302-3307,  
  Box 4022, 
  195 04 Rosersberg 
  
SAKEN Ansökan om tillstånd till deponi för avfall och återvinning inom 

del av Håbo Häradsallmänningen S:1 i Upplands-Bro kommun. 
 
ÖVERKLAGAT Mark- och miljödomstolens dom 2022-02-08 i mål  
AVGÖRANDE M 9308-20  
 
 
  …………………………. 
 
 
YRKANDE 
 
Bygg- och miljönämnden yrkar att Mark- och miljööverdomstolen med ändring av Mark- och 
miljödomstolens dom ska avslå NCC Industry ABs (Bolagets) tillståndsansökan. 
 
 
 
GRUNDER 

Lokaliseringen av deponin är inte lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön enligt 2 kap. 6 § 
miljöbalken.  
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Verksamhetsområdet ligger i ett större sammanhängande skogsområde som utgör ett viktigt 
rekreationsområde. Området är tätortsnära, har goda naturvärden och används för bär- och 
svampplockning, vandring, ridning och jakt.  

Inrättandet av deponin skulle innebära en exploatering som inverkar negativt på rekreation 
och friluftsliv.  

Den stora omfattningen av deponiverksamheten innebär att den strider mot kommunens 
översiktsplanering. 

Deponin avses tillgodose behov i Stockholmsregionen (närmare 2.400.000 invånare), men ska 
placeras i Upplands-Bro kommun. Det är inte rimligt att en mindre kommun (drygt 30.000 
invånare) som Upplands-Bro ska svara för regionala behov som strider mot kommunens 
översiktsplan. 

Det är heller inte rimligt att kommunens lokala intresse av att långsiktigt bevara ett 
naturområde för rekreation och friluftsliv ska stå tillbaka för Bolagets och regionens behov av 
fortsatt exploatering. Sett ur ett regionalt perspektiv borde det finnas alternativa platser för 
deponiverksamhet som innebär mindre olägenheter än den som valts.   

De alternativa lokaliseringar som Bolaget har redovisat räcker inte för att dra slutsatsen att det 
sökta alternativet är tillräckligt bra i sig för att tillstånd ska lämnas.  

Det förekommer redan idag klagomål från närboende avseende buller, transporter, damm och 
lukt. Dessa störningar kan förväntas öka om deponiverksamheten genomförs. 

 

UTVECKLING AV TALAN 

1. Kommunens översiktsplan 

Två dokument är styrande i fråga om kommunens övergripande planering; Översiktsplan 
2010 (ÖP 2010) och Fördjupad översiktsplan för landsbygden, 2016 (FÖP 2016), som 
sammantaget utgör gällande översiktsplan för Upplands-Bro. I översiktsplanen redogör 
kommunen för de avvägningar som gjorts mellan olika motstående intressen.  

Området för aktuell ansökan ligger delvis inom tätortsavgränsningen och delvis utom. För 
delen utanför tätortsavgränsning gäller utpekande i FÖP 2016 "områden prioriterade för areell 
näring – skogsmark, skogsnäring". För delen inom tätortsavgränsning gäller planprogram 
Högbytorp som riktlinjer för detaljplanläggning, godkänt av kommunfullmäktige 2011-06-16 
§59. Där är stora delar av det samrådsaktuella området utpekat som "skog/vegetation att 
bevara". 

I översiktsplanen anges även att inom tätortsavgränsningen föreligger detaljplanekrav. 
Detaljplanekravet innebär att Bolaget inte utan kommunens beslut med stöd av plan- och 
bygglagen har förutsättning att genomföra de åtgärder som de söker tillstånd för enligt 
miljöbalken. Kommunfullmäktiges beslut om planprogram utgör en precisering av områdets 
användning sådant det beskrivs i översiktsplanen och måste vara styrande i avvaktan på en 
eventuell detaljplan. Bolaget eller fastighetsägaren kan begära planbesked för att möjliggöra 
önskad verksamhet, vilket inte har skett. Bolaget har inte heller sökt förhandsbesked för 
bygglovspliktiga åtgärder. 
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I kommunens översiktsplanering (FÖP 2016 s. 39) är området utpekat som prioriterat för 
skogsnäring. De områden som är utpekade för skogsnäring har - utöver det direkta värde 
skogen har för skogsproduktion - också höga naturvärden och är viktiga för rekreation. 
Särskilt den tätortsnära naturen framhålls i den fördjupade översiktsplanen. 

Visionen för kommunens landsbygdsplan (FÖP 2016) är att skapa förutsättningar för en 
levande landsbygd. En av de målsättningar som formulerats är att möjliggöra en positiv 
utveckling av landsbygdens näringar och bebyggelse.  

I FÖP 2016 görs en genomgång av riksdagens nationella miljömål. Riksdagen har definierat 
miljömålet ”levande skogar” enligt följande ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas” (s. 115). Med Landsbygdsplanen vill 
kommunen ha större möjlighet att styra tillkommande bebyggelse inom landsbygden än vad 
som blir fallet utan plan (nollalternativet). Både Landsbygdsplanen och nollalternativet 
föreslår nybyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse vilket minimerar påverkan på skog. 
Vid exploatering bör lokala värden bevakas. 

Den stora omfattningen av deponiverksamheten och den önskade placeringen innebär att den 
strider mot kommunens översiktsplanering. 

2. Rekreation och friluftsliv 

Samtidigt som regionala intressen skulle tillgodoses genom deponiverksamheten skulle 
lokaliseringen innebära att ingrepp sker i ett större sammanhängande skogsområde med 
många besökare. Området är tätortsnära och erbjuder möjligheter till svamp- och 
bärplockning, vandring, ridning och jakt. Lokaliseringen av deponin inkräktar på 
friluftslivets intressen och påverkar djur- och växtliv. Rekreationsmöjligheten skulle 
försvinna helt där skogen tas ner. Verksamheten skulle även bidra till de olägenheter som 
närboende redan idag upplever i form av buller, transporter, damm och lukt.  

Den omständigheten att det främst är fråga om produktionsskog påverkar inte 
rekreationsvärdet. Särskilt uppskattade är de genomsiktliga, välgallrade tallskogarna. Mark- 
och miljödomstolens argument att inte ”unika” värden påverkas kan inte vara grund för 
beslut. Produktionsskog, med andra ord ”vanlig” skog, är det normala för tätortsnära skog och 
av avgörande vikt för rekreation och friluftsliv. Tillståndet innebär att irreparabla skador 
kommer att uppstå pga. inte bara fällning av träd, utan även omfattande markarbeten som 
innebär att intilliggande område för utrymmeskrävande och störande verksamhet permanent 
utvidgas. Tillståndet gäller i 25 år och även om verksamheten skulle upphöra därefter kommer 
det att ta lång tid innan skogen återställts, om det ens är möjligt. Enligt kommunens ekologer 
kan det även vid en normal avverkning ta 50 år för nyplanterad skog att utvecklas så att den 
blir värdefull för bär - och svampplockning.  

3. Omfattning, långsiktighet 

Bygg- och miljönämnden har i tidigare yttrande uttryckt oro för att tillgängligheten till 
området uteblir för all framtid. Bolaget har invänt att verksamheten enbart planeras pågå 
under 25 år och skulle således upphöra omkring år 2047. Bolaget har emellertid arrenderat 
området för tiden 1 januari 2019 – 31 december 2048 med 5-åriga förlängningar om inte den 
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1-åriga uppsägningstiden iakttas. Mark-och miljödomstolen har i sin dom lämnat sökt tillstånd 
om 25 år, vilket i sig är en väldigt lång tid. Men Bolagets intentioner enligt arrendeavtalet 
sträcker sig uppenbart betydligt längre.  

Bygg- och miljönämnden anser det olyckligt att tillstånd lämnats för så lång tid, då behovet av 
deponiverksamheten måste vara svårt att förutse. Nämnden har även reagerat mot 
omfattningen av deponin. Tillståndet omfattar en årlig mottagning av maximalt 400.000 ton 
inert avtal. Den totala mängden är begränsad till maximalt 4.500.000 ton inert avfall.  

Bygg- och miljönämnden anser inte att behov finns av en så stor verksamhet förlagd till 
Upplands-Bro. Bolaget har i sin ansökan inte heller visat detta. Avsikten uppges vara att 
deponin ska tillgodose behov i Stockholmsregionen.  Bygg- och miljönämnden anser det inte 
rimligt att en mindre kommun som Upplands-Bro (drygt 30.000 invånare) ska svara för 
regionala behov hänförliga till Stockholmsregionen (närmare 2.400.000 invånare). Sett ur ett 
regionalt perspektiv borde det dessutom finnas alternativa platser för deponiverksamhet som 
innebär mindre olägenheter än den plats som valts.   

4. Buller och transporter 

I anslutning till aktuellt område finns mycket omfattande verksamheter som i olika avseenden, 
t ex buller, påverkar ett stort område. Åtgärder som nedtagning av skog påverkar den samlade 
påverkan utöver vad som åstadkoms specifikt av den verksamhet som nu är föremål för 
tillståndsansökan. Angivna bullervillkor för aktuell verksamhet är inte i sig tillräckliga för att 
lokaliseringen ska vara lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Bolaget har inte visat att verksamhetens transporter inte orsakar problem för trafiksäkerhet 
och framkomlighet på väg 269. Bygg- och miljönämnden har i sitt yttrande pekat på att de 
kumulativa effekterna av olika verksamheter inte har bedömts. Det gäller inte minst 
transporter till och från den mycket omfattande verksamhet för bergtäkt och behandling av 
bergmaterial mm på andra sidan av väg 269 som nu har getts tillstånd av Mark- och 
miljödomstolen. Det är inte rimligt att ge tillståndför den av NCC sökta verksamheten utan att 
Trafikverket, som ansvarig för väg 269, har yttrat sig. Särskilt mot bakgrund av att 
myndigheten i sitt yttrande över tillståndet för verksamheten på andra sidan vägen särskilt 
framhöll behovet av en samlad bedömning då verksamheterna förutsätts använda en 
gemensam framtida fyrvägskorsning. När det gäller de möjliga trafikproblem som har påtalats 
med vänstersvängar på väg 269 har ansvariga myndigheter alltså inte funnit den valda 
lösningen godtagbar. 

5. Kulturmiljö 

Genomförd arkeologisk utredning tillsammans med den därefter genomförda utredningen av 
området på andra sidan väg 269 lyfter fram en helt ny fornlämningsmiljö. Dessa nya 
kunskaper om helhetsmiljöns betydelse förbigås i ansökan. 

6. Alternativ lokalisering 

De alternativa lokaliseringar som Bolaget har redovisats i en lokaliseringsutredning, bilaga 
B till ansökan, räcker inte för att dra slutsatsen att det sökta alternativet är tillräckligt bra i sig 
för att tillstånd ska lämnas. 
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Bolaget har redovisat en alternativ lokalisering i Upplands-Bro kommun, inom det mycket 
omfattande område som i översiktsplanen är avsatt för utrymmeskrävande och störande 
kommunalteknisk verksamhet mm. Alternativet är alltså i överensstämmelse med kommunens 
planering. Bygg- och miljönämnden anser inte att det förhållande att marken ägs av en aktör 
som av Bolaget beskrivs som en konkurrent är relevant sett ur tillståndsperspektiv. 

Bolaget har även redovisat 3 platser i Håbo och Nynäshamns kommuner, dvs. inom ett 
vidsträckt område. De två lägen som enligt Bolaget fortfarande är aktuella omfattas av 
riksintressen för friluftsliv och rörligt friluftsliv. Bygg- och miljönämnden anser att frågan om 
alternativa lokaliseringar inte är tillräckligt utredd. Det måste inom Stockholmsregionen – 
från Sorunda till Bålsta - finnas flera alternativ som inte avser områden inom riksintresse. 

7. Övrigt 

I övrigt hänvisas till vad nämnden tidigare anfört i Mark- och miljödomstolen. 

 

PRÖVNINGSTILLSTÅND  

1. Prejudikatsdispens 

Bygg- och miljönämnden anser att det behövs ett avgörande av högre instans som klargör 
vad som kan beaktas vid en rimlighetsavvägning när det finns alternativa lokaliseringar. Är 
det rimligt att väldigt omfattande regionala behov ska tillgodoses genom miljöfarlig 
verksamhet som skapar olägenheter i en liten kommun, i strid med kommunens planering. 
Vilka krav kan man ställa på utredning av alternativa lokaliseringar? Hur ska 
rimlighetsavvägningen göras mellan en kommuns intresse av att bibehålla ett lokalt 
rekreationsområde med goda naturvärden och ett bolags intresse av en exploatering som 
indirekt kan tillgodose stora regionala infrastruktursatsningar? 

2. Ändringsdispens 

Bygg- och miljönämnden anser att det finns skäl att betvivla riktigheten av det slut som 
Mark- och miljödomstolen kommit. till i fråga om lämplig lokalisering och omfattning av 
deponiverksamheten.  

Tillståndet avser dessutom 25 år, vilket är en mycket lång tid, som kan innebära förändringar 
som idag inte är förutsebara.  

Behovet av ökad deponiverksamhet är inte närmare beskrivet och Bolaget har inte visat att 
behovet motiverar en så stor verksamhet som ansökan avser. Det saknas även en analys av 
sambandet mellan regionala behov och utökad verksamhet i just Upplands-Bro.  

De alternativa lokaliseringar som har föreslagits är inte tillräckliga för att dra slutsatser om 
lämpligheten av den sökta lokaliseringen. Sett ur ett regionalt perspektiv borde det finnas 
alternativa platser för deponiverksamheten som innebär mindre olägenheter än den som 
valts.  

Mark- och miljödomstolens dom innebär att kommunens intresse av att bibehålla ett lokalt 
rekreationsområde med goda naturvärden får vika för Bolagets intresse av en exploatering 
som indirekt kan tillgodose stora regionala infrastruktursatsningar. Bygg- och miljönämnden 
anser inte att det är en skälig intresseavvägning. 
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3. Granskningsdispens 

Bygg- och miljönämnden åberopar även granskningsdispens som grund för 
prövningstillstånd. Målets omfattning gör att det inte utan prövningstillstånd går att bedöma 
riktigheten av det slut som Mark- och miljödomstolen har kommit till. 
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