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BYGG.2022.362, Förhandsbesked för 
nybyggnad av 4st bostadshus, ÅDÖ 1:11, Ådö 
Ekdalen 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

fyra enbostadshus med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige, 2021-06-09, Kf § 

93 

 

Summa: 0 kr   på grund av längre hanteringstid 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Förhandsbesked  
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyre lsen 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 inkom den 17 september 2022 med en ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av fyra enbostadshus.  

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av 

detaljplan ska enligt 9 kap. 31 § PBL bifallas om den sökta åtgärden uppfyller 

kraven i 2 kap. PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 kap. PBL, 

inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 8 kap. PBL. 

Bedömning görs att åtgärden inte föranleder detaljplanekrav utan markens 

lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om förhandsbesked.  

Förslaget bedöms överensstämma med riktlinjer i översiktsplan ÖP 2010 och 

landsbygdsplan FÖP 2016 som gäller i Upplands-Bro kommun.  
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Förslaget bedöms vidare i huvudsak följa det planprogram som antagits för 

området. Den mindre avvikelse från planprogrammet som aktuell avseende 

storlek på fastighet som plan- och exploateringsenheten framfört synpunkter på 

har sökande bemött och motiverat med att befintliga byggnader avses behållas 

på stamfastigheten. Bygglovsenheten har vid en översiktlig beräkning av 

storlek på fastigheter kommit fram till fastigheterna i blir ca 3 000 

kvadratmeter i snitt. Syftet i planprogrammet med tomter på 3 000 

kvadratmeter är att bevara Grönkilen. Bygglovsenheten bedömer att aktuellt 

förslag inte påverkar Grönkilen negativt.  

Avseende frågan om strandskydd drar bygglovsenhetens följande slutsatser:  

tilltänkt bebyggelse med tillgörande tomtplats redovisas med placering utanför 

strandskyddsområde. Utanför strandskyddsområde finns inte något förbud mot 

att uppföra ny byggnad enligt 7:15 MB. Hinder för förhandsbesked anses 

därför inte föreligga i detta avseende. Trädgård eller motsvarande inom 

strandskyddsområde är förbjudet enligt 7:15 MB. I ärendet redovisas inte att 

det är aktuellt med varken ny eller befintlig trädgård eller motsvarande inom 

strandskyddsområde. Förutsatt att strandskyddsområdet inte privatiseras av 

trädgård eller liknande krävs ingen strandskyddsdispens. Hinder mot åtgärdens 

anses därför inte föreligga i detta avseende. Delar av tilltänkta fastigheter 

redovisas inom strandskyddsområde. Fastighetsbildning prövas av 

Lantmäteriet. Här kan dock nämnas att bedömning görs att 

strandskyddsdispens inte kan prövas för fastighetsbildning då 

fastighetsbildning är en administrativ åtgärd. Dispens kan bara prövas för 

fysiska åtgärder enligt uppräkningen i 7:15 MB. Hinder mot åtgärdens anses 

därför inte föreligga i detta avseende.   

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas några allmänna intressen som 

motverkas av den sökta åtgärden. VA-frågan bedöms kunna lösas på platsen. 

Det bedöms finnas utrymme för parkering på tomt eller i närheten av tomt. Det 

bedöms finnas möjlighet att hämta hushållsavfall från tomten. Platsen bedöms 

mot bakgrund av ovanstående lämplig för tillkommande byggnation. 

Bygglovsenheten föreslår efter konstaterande av att förutsättningarna för 

förhandsbesked i 9 kap. 17 § PBL är uppfyllda att Bygg- och Miljönämnden 

ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 17 september 2022 

 Projektbeskrivning som inkom 17 september 2022 

 Situationsplan som inkom 17 september 2022 

 Ritning 1, som inkom 17 september 2022 

 Ritning 2, som inkom 17 september 2022 

 Övriga dokument 1, som inkom 17 september 2022 

 Övriga dokument 2, som inkom 17 september 2022 

 Styckningslott nr 3 som inkom 17 september 2022 
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 Brev/skrivelse miljö reviderat som inkom 1 december 2022 

 Brev/skrivelse PLEX som inkom 7 oktober 2022 

 Brev/skrivelse VA som inkom 29 september 2022 

 Brev/skrivelse sökande som inkom 11 oktober 2022 

 Tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2023 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 17 september 2022 med en ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av fyra enbostadshus.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid 

beslut om användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 

översiktsplan. Av 3 kap. 3 § PBL framgår att översiktsplanen inte är bindande. 

Den ska dock vara vägledande för beslut om användning av mark- och 

vattenområden. Översiktsplanen anger de stora dragen i fråga om 

markanvändningen och tar således inte ställning till detaljfrågor som 

exempelvis lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det år först i ett ärende om 

bl.a. förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen 

enligt 2 kap. 1 § PBL kan ske fullt ut (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens 

avgörande den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12). 

I gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antagen den 15 

december 2011 framgår att området är markerat som prioriterat omvandlings-

/förtätningsområde som avses förse med kommunalt vatten och avlopp. 

I gällande landsbygdsplan för Upplands-Bro kommun, FÖP 2016, antagen den 

14 juni 2017 framgår att området är utpekat som ett utvecklingsstråk för 

bebyggelse, Ådö-stråket. Stråket och dess bebyggelseutveckling följer en 

huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och teknisk försörjning 

på sikt avses utvecklas.Landsbygdsplanen lyfter särskilt att Ådö-stråket ska 

behålla sin funktion som grön koppling, att allmänhetens tillgänglighet till 

Mälarens stränder ska förbättras samtidigt som gröna kopplingar bibehålls och 

säkras för Görvälnkilens värden och funktioner. Området är beläget inom den 

regionala grönkilen Görvälnkilen, och fastighetens södra del ligger även inom 

grönkilens värdekärna. Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att värna 

Ådöhalvöns funktion som regional grönkil. 

Området ligger strax utanför område av riksintresse för naturmiljövården enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken, Norra Björkfjärdens övärld-Ådö.  
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Vidare är åtgärden belägen inom riksintresset för det rörliga friluftslivet längs 

Mälarens öar och stränder enligt 4 kap. 2§ miljöbalken. Såtillvida att 

strandskyddet respekteras bedöms den föreslagna åtgärden inte medföra någon 

negativ påverkan på riksintresset. 

Kommunen har tagit fram en naturvärdesinventering enligt SIS-standarden. 

Denna visar att det på fastigheten finns flera naturvärden. Områden med 

naturvärdesklass 1 och 2 bör bevaras. Den berörda fastigheten innehåller flera 

områden med naturvärden. Det handlar dels om en igenväxande betesmark 

med buskar och sly, ask, slån, ek och rosor som bedöms ha ett visst naturvärde 

(klass 4). Längs fastighetsgränsen följer en brynmiljö med ek, tall, asp, slån 

och hassel som innehåller naturvårdsarter såsom reliktbock, blåsippa, mistel 

och ask. Denna miljö bedöms ha ett påtagligt naturvärde (klass 3).  Det finns 

även ett område med högt naturvärde (klass 2) bestående av gamla ekar och 

tallar, samt ett jätteträd. Detta område bör bevaras. 

Yttranden  

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

varför underrättelse till kända sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL har skett 

under tiden 11 november 2022 t.o.m. 25 november 2022. Inga yttranden har 

inkommit. 

Remisser 

Remiss har skickats till Plan- och exploateringsenheten, VA-enheten och 

Miljöenheten i Upplands-Bro kommun. 

Plan- och exploateringsenheten har inkommit med ett yttrande i ärendet där 

de sammanfattningsvis framför: 

Ett detaljplaneprogram för Ådöhalvön har tagits fram för att utreda 

möjligheterna till komplettering i befintlig bebyggelsestruktur samt eventuellt 

tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av kommunstyrelsen 2012. 

Planprogrammet anger att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med 

områdets landskapskaraktär och anger inriktningen för planläggning i 

planområdet. Området är inte detaljplanelagt. Det finns dock ett pågående 

arbete med att ta fram en detaljplan, Stora Lugnet m.fl.  De föreslagna 

planbestämmelserna anger en minsta fastighetsstorlek om 3 000 kvm. 

Styckningslott 2 i ansökan är mindre än så (2 050 kvm). Vidare är marken 

kuperad, vilket gör den svår att nyttja. Större markingrepp ska undvikas enligt 

kommunens landsbygdsplan. Den föreslagna in- och utfarten till Ljungbacken 

är vidare belägen på ett krön, vilket plan- och exploateringsenheten anser vara 

olämpligt. Den föreslagna byggrätten är 160 kvm. Styckningslott 4 anger en 

större byggrätt. Om ansökan om förhandsbesked stämde överens med förslaget 

till detaljplan skulle plan- och exploateringsenheten inte ha några synpunkter 

på det. Då ansökan dock avviker från förslaget i två punkter, finner enheten 

förslaget olämpligt i nuläget. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 10. 
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Sökande har inte gjort några ändringar från ursprungsförslaget när det gäller 

infart. Sökande har heller inte minskat byggrätten till 160 kvadratmeter från 

216 kvadratmeter för tomt 4. 

VA-enheten har inkommit med ett yttrande i ärendet där de 

sammanfattningsvis framför: Det går ansluta ytterligare fyra bostadshus till 

VA-nätet. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 

Miljöenheten har vid avstämningsmöte med bygglovsenheten meddelat att 

strandskyddsdispens enligt miljöbalken, MB, inte krävs för detta förslag då alla 
tomter har tillräcklig yta utanför strandskyddsområdet. Det har dock framförts 

en annan synpunkt i yttranden från miljöenheten. Där har framförs det att vid 
avstyckning kan det krävas strandskyddsdispens för några tomter. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 17 § PBL, ska byggnadsnämnden, om den som avser att vidta en 

bygglovspliktig åtgärd begår det, ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 

kan tillåtas på den aktuella platsen. Enligt 9 kap. 18 § PBL är ett 

förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den 

kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 

från den dag då förbandsbeskedet vann laga kraft. 

Av förarbetena till bestämmelsen motsvarande 9 kap. 17 § PBL i äldre plan- 

och bygglagen (1987:10), ÄPBL, som är fortsatt relevanta i denna del, framgår 

att vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 

byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. 

närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (se prop. 

1985/86:1 s. 285). Att det är möjligt att bygga på en viss plats är således inte 

tillräckligt för att marken ska anses vara lämplig för bebyggelse (se t.ex. Mark- 

och miljööverdomstolens dom 2013-12-13 i mål nr P 1666-13). 

Vid den lämplighetsbedömningen ska det prövas om åtgärden uppfyller de 

allmänna intressena om t.ex. lämplig markanvändning som kommer till uttryck 

i 2 kap. PBL. De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 

användningen av mark- och vattenområde redovisas i kommunens 

översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 1 kap. 3 § ÄPBL ingen bindande 

verkan för myndigheter och enskilda, men den ska vara vägledande för beslut 

om användning av mark- och vattenområden. Eftersom planen anger de stora 

dragen i fråga om markanvändning tar den inte ställning till detaljfrågor som 

t.ex. lämpligheten av ny enstaka bebyggelse. Det är först i ett enskilt ärende om 

bygglov eller förhandsbesked som avvägningen mellan enskilda och allmänna 

intressen enligt 1 kap. 5 § ÄPBL kan ske fullt ut. En bedömning får då göras av 

om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden.  
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Bedömning 

Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av 

detaljplan ska enligt 9 kap. 31 § PBL bifallas om den sökta åtgärden uppfyller 

kraven i 2 kap. PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning enligt 4 kap. PBL, 

inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 8 kap. PBL. 

Bedömning görs att åtgärden inte föranleder detaljplanekrav utan markens 

lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i ärendet om förhandsbesked.  

Förslaget bedöms överensstämma med riktlinjer i översiktsplan ÖP 2010 och 

landsbygdsplan FÖP 2016 som gäller i Upplands-Bro kommun.  

Förslaget bedöms vidare i huvudsak följa det planprogram som antagits för 

området. Den mindre avvikelse från planprogrammet som aktuell avseende 

storlek på fastighet som plan- och exploateringsenheten framfört synpunkter på 

har sökande bemött och motiverat med att befintliga byggnader avses behållas 

på stamfastigheten. Bygglovsenheten har vid en översiktlig beräkning av 

storlek på fastigheter kommit fram till fastigheterna i blir ca 3 000 

kvadratmeter i snitt. Syftet i planprogrammet med tomter på 3 000 

kvadratmeter är att bevara Grönkilen. Bygglovsenheten bedömer att aktuellt 

förslag inte påverkar Grönkilen negativt.  

Avseende frågan om strandskydd drar bygglovsenhetens följande slutsatser:  

tilltänkt bebyggelse med tillgörande tomtplats redovisas med placering utanför 

strandskyddsområde. Utanför strandskyddsområde finns inte något förbud mot 

att uppföra ny byggnad enligt 7:15 MB. Hinder för förhandsbesked anses 

därför inte föreligga i detta avseende. Trädgård eller motsvarande inom 

strandskyddsområde är förbjudet enligt 7:15 MB. I ärendet redovisas inte att 

det är aktuellt med vare sig ny eller befintlig trädgård eller motsvarande inom 

strandskyddsområde. Förutsatt att strandskyddsområdet inte privatiseras av 

trädgård eller liknande krävs ingen strandskyddsdispens. Hinder mot åtgärdens 

anses därför inte föreligga i detta avseende. Delar av tilltänkta fastigheter 

redovisas inom strandskyddsområde. Fastighetsbildning prövas av 

Lantmäteriet. Här kan dock nämnas att bedömning görs att 

strandskyddsdispens inte kan prövas för fastighetsbildning då 

fastighetsbildning är en administrativ åtgärd. Dispens kan bara prövas för 

fysiska åtgärder enligt uppräkningen i 7:15 MB. Hinder mot åtgärdens anses 

därför inte föreligga i detta avseende.   

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas några allmänna intressen som 

motverkas av den sökta åtgärden. VA-frågan bedöms kunna lösas på platsen. 

Det bedöms finnas utrymme för parkering på tomt eller i närheten av tomt. Det 

bedöms finnas möjlighet att hämta hushållsavfall från tomten. Platsen bedöms 

mot bakgrund av ovanstående lämplig för tillkommande byggnation. 

Bygglovsenheten föreslår efter konstaterande av att förutsättningarna för 

förhandsbesked i 9 kap. 17 § PBL är uppfyllda att Bygg- och Miljönämnden 

ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.  
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Upplysningar 

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Bygglovsenheten vill göra sökande uppmärksam på att om det ska anläggas 

trädgård med gräsmatta, uteplatser eller annan byggnation inom 

strandskyddsområdet ska det ansökas om dispens av strandskyddet. 

Barnperspektiv 

Att fler barn får möjligheten att bo och leva på landsbygden kan främja barns 

hälsa och välmående.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 17 september 2022 

2. Projektbeskrivning som inkom 17 september 2022 

3. Situationsplan som inkom 17 september 2022 

4. Ritning 1, som inkom 17 september 2022 

5. Ritning 2, som inkom 17 september 2022 

6. Övriga dokument 1, som inkom 17 september 2022 

7. Övriga dokument 2, som inkom 17 september 2022 

8. Styckningslott nr 3 som inkom 17 september 2022 

9. Brev/skrivelse miljö reviderat som inkom 1 december 2022 

10. Brev/skrivelse PLEX som inkom 7 oktober 2022 

11. Brev/skrivelse VA som inkom 29 september 2022 

12. Brev/skrivelse sökande som inkom 11 oktober 2022 

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. 
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Datum Vår beteckning 8 (8)  
2023-01-03   

 
 

Meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:10 

 Ådö 1:113 

 Ådö 1:12 

 Ådö 1:120 

 Ådö 1:47 

 Ådö 1:51 

 Ådö 1:84 

 Ådö 1:86 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Förhandsbesked tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

210 Förhandsbesked

E-tjänst

Ärende BYGG.2022.362

Fastighet

ÅDÖ 1:11 10344379

Ådö Ekdalen 1

19791 Bro

Sida 1 / 4BYGG.2022.362

2022-09-17
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Initierare

Fakturamottagare

IDA KRISTINA MÖLLER

ÅDÖ EKDALEN 1, 19791 BRO

Telefon:  

E-postadress: 

Fastighetsägare

Ida Kristina Möller

 ÅDÖ EKDALEN 1, 19791 BRO

Simon Petrus David Möller

 ÅDÖ EKDALEN 1, 19791 BRO

Medsökande

Simon Möller

ÅDÖ EKDALEN 1, 19791 BRO

Telefon: 

E-postadress: 

Sökande

IDA KRISTINA MÖLLER

ÅDÖ EKDALEN 1, 19791 BRO

Telefon:  

E-postadress: 

Sida 2 / 4BYGG.2022.362

2022-09-17
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Vi förvärvade Ekdalen 1 i maj 2021 efter budgivning mot två

kommersiella fastighetsutvecklare. De tidigare ägarna hade då

använt fastigheten som sommarhus under en längre tid, vilket

skapat stora underhållsbehov. Vår familj flyttade hit och vi bor här

permanent. Under det senaste året har vi  påbörjat en varsam

upprustning i tidstypisk stil.

Under året har även en plan börjat utformas för att stycka av nya

tomter som respekterar naturen, dess linjer och unika

förutsättningar. Allt för att bevara så mycket som möjligt av

närmiljön kring befintlig huvudbyggnad.  Samtidigt vill vi skapa

långsiktiga och hållbara förutsättningar för oss att förvalta denna

fastighet på bästa sätt. Därför vill vi skapa fyra nya fastigheter

samtidigt som stamfastighetens karaktär inte förstörs. Detta

möjliggör även för nya familjer att ta del av ett av Upplands-Bros

trevligaste områden vilket ligger helt i linje med kommunens

planer på förtätning.

De fyra tomterna har tagits fram i samarbete med en arkitekt

med stor respekt och hänsyn till naturen och i samråd med

länsstyrelsen samt kommunens ansvarige för strandskydd.

Vi ser fram att fortsätta bo på Ekdalen och få förmånen att dela

Ekdalen med fler och sänder härmed in vår ansökan om

förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnation av

enbostadshus.

Mvh Ida & Simon Möller

Typ av byggnad

Enbostadshus

Äganderätt

Sida 3 / 4BYGG.2022.362

2022-09-17
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VA-installationer

Avlopp

Kommunal

Ny

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Kommunal

Ny

Sida 4 / 4BYGG.2022.362

2022-09-17
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STAMFASTIGHET
ÅDÖ 1:11

STYCKNINGSLOTT
NR. 3

STYCKNINGSLOTT
NR. 2

STYCKNINGSLOTT
NR. 1

STYCKNINGSLOTT
NR. 4

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA
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LE
N
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1
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0
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8
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1
: 4

8
:4

9

AH

ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A0

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

Primärkarta Avstyckning

1:2000
1:1000

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:1000

1:2000

A3 1:2000 (A1 1:1000)

Situationsplan på Primärkarta

Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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STAMFASTIGHET
ÅDÖ 1:11

STYCKNINGSLOTT
NR. 3

STYCKNINGSLOTT
NR. 2

STYCKNINGSLOTT
NR. 1

STYCKNINGSLOTT
NR. 4

AREA 4664 m2

AREA 2050 m2

FÖRESLAGEN NY INFART
Anslutning från Ljungbacken

BEFINTLIG INFART
Föreslaget innefattar att ett servitut upprättas för vägrätt över 
Styckningslotten 1 och Stamfastigheten ÅDÖ 1:11 för 
att kunna ta sig till Styckningslotten 3 och 4. 

AREA 5384* m2

*Brukbar tomtyta exkl.
strandskydd 1205 m2

AREA 3001* m2

*Brukbar tomtyta exkl. 
strandskydd 2074 m2

AREA 7149* m2

*Brukbar tomtyta exkl.
strandskydd 1751 m2

STRANDSKYDDSAVSTÅND

UTÖKAT STRANDSKYDDSAVSTÅND

FÖRKLARING

Alla mått angivna i meter

Strandskydd

UTÖKAT STRANDSKYDD 300 m

STRANDSKYDD 100 m

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA

A3
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A
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V

E
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AH

ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A6

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

Situationsplan Avstyckning

1:1000
1:500

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:500

1:1000

A3 1:1000 (A1 1:500)

Situationsplan

Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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AREA 3001* m2

*Brukbar tomtyta exkl. 
strandskydd 2074 m2

Exempel 
Placering av Fristående Enfamiljsbostadshus
BYA 160 m2

6
.3

 m

6.5 m

1
6

.0
 m

10.0 m

20.6 m

STRANDSKYDDSAVSTÅND

STYCKNINGSLOTT
NR. 1

BEFINTLIG INFART
Föreslaget innefattar att ett servitut upprättas för vägrätt över 
Styckningslotten 1 och 4 samt Stamfastigheten ÅDÖ 1:11 för 
att kunna ta sig till Styckningslotten 3.

AVFALLSHANTERING
Inom 50 m till bostadsentré

A

FÖRKLARING

Alla mått angivna i meter

Strandskydd

UTÖKAT STRANDSKYDD 300 m

STRANDSKYDD 100 m

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA

A3
A1

A

K

V

E

L

0

0
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0

8
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1
: 4

9
:0

1

AH

ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A1

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

Styckningslott NR 1

1:800
1:400

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:400

1:800

A3 1:800 (A1 1:400)

Situationsplan

A - Se riktning på Situationsplan

Vägdragning enligt befintlig vägdragning över Styckningslotten 1 och Stamfastigheten ÅDÖ 
1:11.

Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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AREA 2050 m2

Exempel 
Placering av Fristående Enfamiljsbostadshus
BYA 160 m2

8.4 m

9.
1 

m 8.2 m

10
.0

 m

16.0 m

STYCKNINGSLOTT
NR. 2

FÖRESLAGEN NY INFART
Anslutning från LjungbackenAVFALLSHANTERING

Inom 50 m till bostadsentré

A

FÖRBERETT FÖR VA
Anslutninspunkt är framdragen och 
förberedd för en framtida 
anslutning till kommunalt VA-nät.

FÖRKLARING

Alla mått angivna i meter

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA

A3
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ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A2

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

Styckningslott NR 2

1:800
1:400

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:400

1:800

A3 1:800 (A1 1:400)

Situationsplan

A - Se riktning på Situationsplan

Förslaget innebär placering av byggnad på Stycknlingslotten 2 bakom ekarna i förgrunden.  

Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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AREA 7149* m2

*Brukbar tomtyta exkl.
strandskydd 1751 m2

Exempel 
Placering av Fristående Enfamiljsbostadshus
BYA 216 m2

STRANDSKYDDSAVSTÅND

UTÖKAT STRANDSKYDDSAVSTÅND

STYCKNINGSLOTT
NR. 4

NY VÄGANSLUTNING FÖR INFART
Föreslaget innefattar att ett servitut upprättas för vägrätt över 
Styckningslotten 1 och 4 samt Stamfastigheten ÅDÖ 1:11 för 
att kunna ta sig till Styckningslotten 3.

AVFALLSHANTERING
Inom 50 m till bostadsentré

9.0 m

12
.0 

m

18.0 m

ANVÄNDNING AV BEFINTLIG VÄG (ETABLERAD AV EON)
Föreslaget innefattar att ett servitut upprättas för vägrätt över 
Styckningslotten 4 för att kunna ta sig till Styckningslotten 3.
Vägen är föreslagen där en befintlig väg redan utförts av Elbaget EON för att kunna ta sig fram till El-stoplar. 
Vägen föreslås att användas för tillgänglighet till fastighet så att så den skapar så lite åverkan som möjligt på 
gammal skog och natur. 

A

7.9 m

1
3

.6
 m

FÖRKLARING

Alla mått angivna i meter

Strandskydd

UTÖKAT STRANDSKYDD 300 m

STRANDSKYDD 100 m

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA

A3
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ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A4

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

Styckningslott NR 4

1:800
1:400

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:400

1:800

A3 1:800 (A1 1:400)

Situationsplan
A - Se riktning på Situationsplan

Förslaget innebär placering av byggnad på Stycknlingslotten 4 strax ovanför grusad väg. 

Vägdragning föreslås dras precis till vänster om trädlinjen till höger. Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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STAMFASTIGHET
ÅDÖ 1:11

AREA 4664 m2

Beftintlig bostadsbebyggelse bevaras

NY VÄGANSLUTNING FÖR INFART
Föreslaget innefattar att ett servitut upprättas för vägrätt över 
Styckningslotten 1 och 4 samt Stamfastigheten ÅDÖ 1:11 för 
att kunna ta sig till Styckningslotten 3

A

FÖRKLARING

Alla mått angivna i meter

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA

A3
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0
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9
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ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A5

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

ÅDÖ 1:11
Stamfastighet

1:800
1:400

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:400

1:800

A3 1:800 (A1 1:400)

Situationsplan

A - Se riktning på Situationsplan

Vägdragning enligt befintlig vägdragning över Stamfastigheten ÅDÖ 1:11.

Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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AREA 5384* m2

*Brukbar tomtyta exkl.
strandskydd 1205 m2

16.0 m

10
.0

 m 5.
5 

m

4.5 m

11.5 m
Exempel 
Placering av Fristående Enfamiljsbostadshus
BYA 160 m2

Föreslagen placering är särskilt övervägd med tanke på att Ekdalens 
gamla ekskog ska påverkas så lite som möjligt av byggnationen. 
Vid föreslagen placering finns främst tall, björk och gran. 

STRANDSKYDDSAVSTÅND

STYCKNINGSLOTT
NR. 3

AVFALLSHANTERING
Inom 50 m till bostadsentré

Fastigheten får erhålla vändmöjlighet för
miljöbil. 

ANVÄNDNING AV BEFINTLIG VÄG (ETABLERAD AV EON)
Föreslaget innefattar att ett servitut upprättas för vägrätt över 
Styckningslotten 4 för att kunna ta sig till Styckningslotten 3.
Vägen är föreslagen där en befintlig väg redan uppförts av Elbaget EON för att 
kunna ta sig fram till El-stoplar. 
Vägen föreslås att användas för tillgänglighet till fastighet så att så den skapar så 
lite åverkan som möjligt på gammal skog och natur. 

A

B

C

7 m

FÖRKLARING

Alla mått angivna i meter

Strandskydd

UTÖKAT STRANDSKYDD 300 m

STRANDSKYDD 100 m

BE
T

ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

NUMMER BETSKALA

A3
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9
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ÅDÖ 1:11
Avstyckning

A3

FÖRHANDSBESKED

20220822

1111 AH

Styckningslott NR 3

1:800
1:400

Monsén arkitekter AB   073-5066857

-

-

-

-

1:400

1:800

A3 1:800 (A1 1:400)

Situationsplan

B - Se riktning på Situationsplan

Vägdragning föreslås dras där befintlig väg 
etablerats utav Elbolaget EON.

A - Se riktning på Situationsplan

Vägdragning föreslås dras där befintlig 
promenadväg. 

C - Se riktning på Situationsplan

Vid föreslagen placering finns främst tall, björk och gran. 

Ida Möller
Ådö Ekdalen 1, 19791 Bro
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TJÄNSTESKRIVELSE 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

ÅDÖ 1:11

Er beteckning: Bygg.2022.362
Samråd: AB221426

Yttrande avseende avstyckning av fyra fastigheter och
nybyggnation av fyra enbostadshus på Ådö 1:11

Ärendebeskrivning

Miljöenheten i Upplands-Bro har fått in en remiss från Byggenheten gällande eventuell
strandskyddsdispens för avstyckning av bostadsfastigheter.
De fyra tomterna är om är varierande storlek och olika andel brukbar tomtyta som inte ligger
inom strandskyddsområde.
Tomt 1 är om 3001 kvm, med 2074 kvm brukbar yta utanför strandskyddsområde.
Tomt 2 är om 2050 kvm och ligger utanför strandskyddsområde.
Tomt 3 är om 5384 kvm, med 1205 kvm brukbar yta utanför strandskyddsområde.
Tomt 4 är om 7149 kvm, med 1751 kvm brukbar yta utanför strandskyddsområde.
Stamfastigheten Ådö 1:11 skulle efter planerad avstyckning omfattas med en area om 4664
kvm.

För yttrandet har Miljöenheten tagit del av ansökan, situationsplan, ritning,
projektbeskrivning, samt teknisk beskrivning. Även remissvar från andra enheten inom
kommun, som t ex. plan- och exploateringsenheten har beaktats i bedömningen. Samråd och
möte har utförts med Byggenheten samt Lantmäteriet den 16 november 2022.

Miljöenhetens synpunkter
Miljöenheten bedömning är att dispens av strandskyddet krävs för avstyckning av tomterna 1,
3 och 4.
Bedömningen av Miljöenheten grundar sig på att, utöver kravet på förenlighet med detaljplan
och områdesbestämmelser ska fastighetsbildning ske så att den inte motverkar syftet med
naturvårdsföreskrifter. Ett sådant beslut om undantag från strandskyddet innebär endast att
själva fastighetsbildningen godtas.

Enligt fastighetsbildningslagen ska hela fastigheten för bostadsändamål kunna användas som
tomt. Lantmäteriet behöver samråda med expertis när de ska avstycka en befintlig byggnad i
strandskydd för att veta vad som är bör vara tomtplatsavgränsning.

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

Magnus Malmström
Miljöinspektör
Miljöenheten
0841079285
magnus.malmstrom@upplands-bro.se

2022-12-01 ADM.2022.648

Tomislav Dragoja
Samhällsbyggnadskontoret - Bygg



6 BYGG.2022.362, Förhandsbesked för nybyggnad av 4st bostadshus, ÅDÖ 1:11, Ådö Ekdalen 1 - BMN 23/0001-1 BYGG.2022.362, Förhandsbesked för nybyggnad av 4st bostadshus, ÅDÖ 1:11, Ådö Ekdalen 1 : 9. Brevskrivelsemiljoreviderat_553307

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
ADM.2022.648

Det följer av 3 kap. 1 och 2 §§ fastighetsbildningslagen, som dels säger att hela fastigheten
ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål, dels att fastighetsbildning inte får motverka
naturvårdsföreskrift (som strandskydd).

Om planerad byggnation ska ske på rubricerad fastighet Ådö 1:11 utan avstyckningar krävs
ingen strandskyddsdispens.

Vi på Miljöenheten vill göra sökande uppmärksam på att om det ska anläggas trädgård med
gräsmatta, uteplatser eller annan byggnation inom strandskyddsområdet ska det ansökas om
dispens av strandskyddet.

Lagstöd för skrivelsen
Miljöbalken 1998:808
Handbok FBL - Fastighetsbildningslagen

För Bygg- och miljönämnden

Magnus Malmström
Miljöinspektör

Denna skrivelse är skickad till:

Bygglovshandläggare Tomislav Dragoja: Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se
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  YTTRANDE 1 (4)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum   Er beteckning 
Johanna Forsberg Malmsten 
Översiktsplanerare 
Plan- och exploateringsenheten 
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se 

2022-10-06   BYGG.2022.362 
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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten Ådö 1:11  
Plan- och exploateringsenheten har mottagit en intern remiss från 
bygglovsenheten avseende en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fyra bostadshus på fastigheten Ådö 1:11.  

Som underlag för yttrandet har plan- och exploateringsenheten tagit del av 
ansökan, projektbeskrivning, situationsplan, ritning samt teknisk beskrivning.  

Yttrande  

ÖP och FÖP  
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området markerat som prioriterat 
omvandlings-/förtätningsområde. Området ingår i ett prioriterat omvandlings-
/förtätningsområde som avses förse med kommunalt vatten och avlopp1.  

I kommunens landsbygdsplan är området utpekat som ett utvecklingsstråk för 
bebyggelse, Ådö-stråket. Stråket och dess bebyggelseutveckling följer en 
huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och teknisk försörjning 
på sikt utvecklas2.  

En utveckling inom Ådö-stråket för att inriktas mer mot 
permanentboendekaraktär ligger i linje med kommunens landsbygdsplan.  

Området är beläget inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, och 
fastighetens södra del ligger även inom grönkilens värdekärna. Ur ett regionalt 
perspektiv är det viktigt att värna Ådöhalvöns funktion som regional grönkil. 
Landsbygdsplanen lyfter särskilt att Ådö-stråket ska behålla sin funktion som 
grön koppling, att allmänhetens tillgänglighet till Mälarens stränder ska 
förbättras samtidigt som gröna kopplingar bibehålls och säkras för 
Görvälnkilens värden och funktioner3.  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (4)  
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Planförhållanden  
Ett detaljplaneprogram för Ådöhalvön har tagit fram för att utreda 
möjligheterna till komplettering i befintliga bebyggelsestruktur samt eventuellt 
tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av kommunstyrelsen 2012. 
Planprogrammet anger att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med 
områdets landskapskaraktär och anger inriktningen för planläggning i 
planområdet.  

Området är inte detaljplanelagt. Det finns dock ett pågående arbete med att ta 
fram en detaljplan, Stora Lugnet m.fl. De föreslagna planbestämmelserna anger 
en minsta fastighetsstorlek om 3 000 kvm. Styckningslott 2 i ansökan är 
mindre än så (2 050 kvm). Vidare är marken kuperad, vilket gör den svår att 
nyttja. Större markingrepp vilket ska undvikas enligt kommunens 
landsbygdsplan4. Den föreslagna in- och utfarten till Ljungbacken är vidare 
belägen på ett krön, vilket plan- och exploateringsenheten anser vara olämpligt.   

Den föreslagna byggrätten är 160 kvm. Styckningslott 4 anger en större 
byggrätt.  

Om ansökan om förhandsbesked stämde överens med förslaget till detaljplan 
skulle plan- och exploateringsenheten inte ha några synpunkter på det. Då 
ansökan dock avviker från förslaget i två punkter, finner enheten förslaget 
olämpligt i nuläget.  

Riksintresse  
Området ligger strax utanför område av riksintresse för naturmiljövården enligt 
3 kap. 6 § miljöbalken, Norra Björkfjärdens övärld-Ådö.  

Vidare är åtgärden belägen inom riksintresset för det rörliga friluftslivet längs 
Mälarens öar och stränder enligt 4 kap. 2§ miljöbalken. Såtillvida att 
strandskyddet respekteras bedöms den föreslagna åtgärden inte medföra någon 
negativ påverkan på riksintresset.   

Natur och kultur  
Kommunen har tagit fram en naturvärdesinventering enligt SIS-standarden. 
Denna visar att det på fastigheten finns flera naturvärden. Områden med 
naturvärdesklass 1 och 2 bör bevaras5.  
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Figur 1. Naturvärden. Mörkrött visar klass 1, högsta naturvärden. Rött visar klass 2, högt naturvärde. 
Orange visar klass 3, påtagligt naturvärde. Gul visar klass 4, visst naturvärde. 

Den berörda fastigheten innehåller flera områden med naturvärden. Det handlar 
dels om en igenväxande betesmark med buskar och sly, ask, slån, ek och rosor 
som bedöms ha ett visst naturvärden (klass 4). Gult område i kartan ovan.  

Längs fastighetsgränsen följer en brynmiljö med ek, tall, asp, slån och hassel 
som innehåller naturvårdsarter såsom reliktbock, blåsippa, mistel och ask. 
Denna miljö bedöms ha ett påtagligt naturvärde (klass 3). Orange område i 
kartan ovan.  

Det finns även ett område med högt naturvärde (klass 2) bestående av gamla 
ekar och tallar, samt ett jätteträd. Detta område bör bevaras. Rött område i 
kartan ovan.  

 

 

/Plan- och exploateringsenheten  
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1 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010  
Omvandlings- och förtätningsområden, sid. 16-18 
2 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Ådö-stråket, s. 49-50 
3 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Ådö-stråket, s. 50 
4 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Tomtens utformning och byggnadernas placering, sid. 100  
5 Tolkning av naturvärdesklasserna enligt SIS-standarden – en introduktion till hur 
Upplands-Bro kommun tolkar och gör avvägningar utifrån naturvärdesklasser enligt SIS 
projekt  
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Från: va.ansökan
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.362
Datum: den 29 september 2022 14:09:52
Bilagor: image001.png

image002.png

Hej,
 
I tidigare dialog med planavdelningen så lät det som att minsta tomtstorlek skulle eventuellt
kunna vara 3000 kvm. Vilket kanske påverkar antal styckningar och därmed antal nya
serviser/anslutningar.
Det är möjligt för oss att ordna anslutningar till varje fastighet, kapaciteten räcker till i området.
Vart anslutningarna blir får vara en dialog med fastighetsägaren då det ser ut att bli s.k. oäkta
skafttomter, och enligt rättspraxis anläggs anslutningspunkter där fastighetens vägservitut möter
allmän väg.
 
Med vänliga hälsningar
 
Emma Sjöberg
VA-handläggare
 
VA-enheten
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 696 88
Emma.sjoberg@upplands-bro.se
 

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 september 2022 10:08
Till: va.ansökan <va.ansokan@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.362
 
Hej,
 
Ja, det är under pågående planarbete och jag har skicka en remiss till planenheten för att yttra sig.
 
Det kan vara bra om ni yttrar vad som händer med VA om nämnden skulle bevilja detta ärende.
 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
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Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsenheten, 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: va.ansökan <va.ansokan@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 september 2022 10:04
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss VA BYGG.2022.362
 
Hej!
 
Fastigheten har idag två VA-anslutningar. För ytterligare VA-anslutningar behöver
fastighetsägaren lämna in servisanmälan till oss.
 
Vi vet att det är en pågående detaljplan i området. Bör man invänta den innan man tar beslut om
det här?
 
Med vänliga hälsningar
 
Emma Sjöberg
VA-handläggare
 
VA-enheten
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-581 696 88
Emma.sjoberg@upplands-bro.se
 

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 22 september 2022 09:39
Till: Kontaktcenter VA & Avfall <Va.Avfall@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss VA BYGG.2022.362
 
Samhällsbyggnadskontoret
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  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovsenheten
 

 BYGG.2022.362

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.362
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av 4st bostadshus
Fastighet: ÅDÖ 1:11

Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

VA frågan( Sökande har fyllt i att de vill ha kommunalt VA. Går det koppla på
ytterliggare fyra fastigheter och i så fall när.)

Upplysning
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för
samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via
e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i
tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde.

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2022-09-30.

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.362
Mottagare: [va.avfall@upplands-bro.se]
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Från: Ida Möller
Till: Johanna Forsberg Malmsten; Tomislav Dragoja; Simon Möller
Ärende: Vidare reflektioner kring planförslag och förhandsbesked på Ådö 1:11
Datum: den 11 oktober 2022 22:41:00

Hej Johanna! 

Tack för gediget svar gällande vår ansökan om förhandsbesked. 

Här kommer några reflektioner gällande de två punkter som i vår ansökan avviker från förslaget på detaljplan
för Stora Lugnet.

Som vi har förstått det är planförslaget inte aktivt just nu utan har nedprioriterats. Därför har vi beaktat hur
kommunens beslut gällande avstyckningar och nybyggnationer på Hackholmssund, Lindormsnäs och Ådö har
sett ut de senaste åren. Där framkommer det tydligt att tomtstorlekar på 2000m2 är vanligt förekommande. Vi
har även förstått att det inte förkommer några andra detaljplaner i Upplands-Bro kommun som har 3000m2 som
krav för minsta tomtstorlek. 

När vi har tagit fram vår ansökan så har vi försökt bevara den ursprungliga karaktären och hålla ihop de
byggnader som idag tillhör stamfastigheten. Därför valde vi att göra en avvikelse på styckningslott 2. Vi skulle
rent krasst kunna utöka tomtstorleken på styckningslott 2 till 3000m2 dock skulle detta ske på bekostnad av
stamfastigheten vilket vi anser vore en sämre lösning för helheten.

Gällande byggrätten för styckningslott 4, så har vi räknat ut ett procentuellt avtryck i förhållande till tomtarean,
där 216m2 av 7149m2 endast ger ett avtryck på 3%. Om man jämför detta med exempelvis de nya tomterna på
Hackholmssund som har ett avtryck på 6,4% - 14,1% (Ådö 1:115, Ådö 1:116, Ådö 1;117) så ligger vi rejält i
underkant. Med det sagt, är vi öppna för diskussion gällande byggrättens storlek.  

Generellt anser vi att det blir svårt att förhålla sig till ett planförslag som är så pass osäkert gällande tid och
form. Då samråd ännu inte ägt rum så torde sannolikheten för att förslaget blir verklighet i sin nuvarande form
vara väldigt låg.  

Vi är väldigt måna om att framtiden för Ekdalen blir så bra som möjligt då vi avser att bo här för lång tid
framöver. Därför skulle vi gärna vilja bjuda ut dig till Ekdalen för att på plats förklara hur vi tänker. Hur ser det
ut för dig med ett besök nästa vecka? 

Mvh 

Ida & Simon Möller
Ådö 1:11
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Malmström 

Miljöinspektör 

Miljöenheten 

   

Magnus.Malmstrom@upplands-bro.se 

2023-01-04    

Bygg- och miljönämnden 
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Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av Attefallshus på fastigheten 
Brogård 1:20 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 

nybyggnad av Attefallshus i enlighet med 2 kap. 6 § Miljöbalken, då förslaget 

anses strida mot gällande områdesbestämmelser och strandskyddets syften. 

_______________________________________________________________ 

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, eller via e-post: kommun@upplands-bro.se Skrivelsen måste ha 

inkommit till Bygg- och miljönämnden senast inom tre veckor från den dag ni 

tog emot beslutet. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 6 juli 2022 och avser strandskyddsdispens för byggnation 

av ett nytt Attefallshus om 30 kvadratmeter på fastigheten Brogård 1:20. 

Avsikten är att ersätta en Friggebod om 10 kvm med ett Attefallshus om 30 

kvm. 

Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid Mälaren i södra delen av 

Upplands-Bro, utanför detaljplanelagt område, men inom ett område med 

områdesbestämmelser. Enligt 2 kap, 6 § i Miljöbalken, får ett tillstånd eller en 

dispens enligt 7 kap. Miljöbalken, inte ges i strid med en detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas. 

Enligt gällande områdesbestämmelser får komplementbyggnader på fastigheten 

inte överstiga 20 kvm och inte ha en byggnadshöjd som överstiger 2,5 meter. 

Miljöenheten konstaterar att den i ansökan föreslagna Attefallshuset överstiger 

den högsta tillåtna bruttoarean med 50 %.  
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Den föreslagna byggnadshöjden överstiger med 58 %. Miljöenheten bedömer 

att avvikelsen från gällande områdesbestämmelser inte kan ses som en mindre 

avvikelse och att dispens från strandskyddsbestämmelserna inte kan medges då 

den strider mot gällande områdesbestämmelser. 

Kommunicering 
Förslag till beslut kommunicerades ut den 13 december 2022. Sökande har inte 
inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inom den 6 juli 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 4 januari 2023, dnr NAT.2022.515 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  

 Miljöbalk 1998:808 

 DOM: TR M 1865-20 

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 6 juli 2022 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad 

av Attefallshus på fastigheten Brogård 1:20. 

Fastigheten är en strandfastighet som ligger vid Mälaren i södra delen av 

Upplands-Bro kommun. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område 

men inom ett område med gällande områdesbestämmelser. På platsen är det 

utökat strandskydd till 300 meter på land och 300 meter i vatten enligt beslut 

av länsstyrelsen den 6 december 2018. 

De gällande områdesbestämmelserna antogs av kommunfullmäktige 2 mars 

1992 § 20. I beslutet framgår att syftet med områdesbestämmelserna är att 

bibehålla områdets användning för fritidsbebyggelse. Det motiveras av att 

omkringliggande område Broängarna har ett högt naturvärde och fungerar som 

viktig rast- och häckningsplats för många hotade och sällsynta fågelarter. Hela 

området kring Storhagen pekas ut som mycket känsligt för störningar och det 

konstateras att en utveckling med permanenta boenden i området skulle leda 

till ökade störningar. 

Enligt gällande områdesbestämmelser får huvudbyggnaden inte överstiga 60 

kvadratmeter bruttoarean och arean för komplementbyggnader inte får 

överstiga 20 kvadratmeter. 

Ansökan avser ett nytt Attefallshus med en bruttoarea om 30 kvadratmeter.  

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  
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-01-04   

 
 

 

 
Platsbesök 

Miljöenheten inspekterade fastigheten den 4 augusti 2022. Vid inspektionen 

närvarade Magnus Malmström från Miljöenheten och Per Axbom, 

fastighetsägare/sökande. 

Ansökan om bygglov 

Någon ansökan om bygglov har inte inkommit Bygg- och miljönämnden. 

Motivering 

Miljöenheten bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med stöd av 

Miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §, då ett tillstånd eller dispens enligt 7 kap i 

Miljöbalken inte får ges om det strider mot gällande detaljplaner eller 

områdesbestämmelser, 2 kap. 6 § Miljöbalken. 

Enligt 2 kap. 6 § Miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens enligt 7 kap. 

Miljöbalken inte ges om det strider mot gällande detaljplan eller 

områdesbestämmelser. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas. I dom TR M 1865-20, gällande 

strandskyddsdispens för ny byggnad inom område med områdesbestämmelser, 

har Mark-och miljödomstolen bedömt att en bruttoarea som överstiger den av 

områdesbestämmelserna högst tillåtna bruttoarean med 40 %, inte kan anses 

utgöra en mindre avvikelse. 

De för området gällande områdesbestämmelserna anger att den högsta tillåtna 

bruttoarea för komplementbyggnad är 20 kvadratmeter. Den föreslagna 

komplementbyggnaden har en bruttoarea på 30 kvadratmeter, vilket överstiger 

den tillåtna bruttoarean med 50 %. Miljöenheten anser att det föreslagna 

bostadshusets storlek gör att det inte kan ses som en mindre avvikelse från 

gällande bestämmelser. 

En vidare prövning av strandskyddsreglerna är inte nödvändig utifrån gällande 

områdesbestämmelser. 

Miljöenheten bedömer att föreslagen åtgärd även strider mot strandskyddets 

syften och regler i Miljöbalken 7 kap. Hela området kring Storhagen är mycket 

känsligt för störningar och en utveckling med mer permanent boenden i 

området skulle leda till ökade störningar. Föreslagen byggnation av 

Attefallshus är utrustat med toalett och dusch i badrum samt två sovrum, vilket 

bedöms medföra till mer permanent boende i området. 

Vidare är Attefallshusets föreslagna placering mer än 15 meter från 

huvudbyggnaden.    
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-01-04   

 
 

Lagstiftning 

Allmänna hänsynsregler 

Enligt 2 kap. 6 § Miljöbalken får ett tillstånd eller en dispens inte ges om det 

strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Små avvikelser får 

dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 

Barnperspektiv 

Ovanstående förslag till beslut bidrar till att värna om Broängarnas höga 

naturvärde, vilket kommer att säkra upp artrikedomen och bidra till att 

kommande generationer får en rik och meningsfull miljö för rekreation i närhet 

till strandområden.  

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Jonas Uebel   Magnus Malmström 

Avdelningschef   Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1.  Orienteringskarta 
 

2. Ansökan som inkom 6 juli 2022 
3. Situationsplan som inkom 6 juli 2022 

4. Fasad- och konstruktionsritning som inkom 6 juli 2022 
5. Flygfoto (Ortofoto i skala 1:500) År 2022 
6. Flygfoto (Ortofoto i skala 1:500) År 2017 

7. Fotodokumentation från inspektion den 4 augusti 2022 
8. Områdesbestämmelser med karta 

9. Dom TR M 1865-20 
10. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 

 Sökande Per Henrik Axbom, via e-post: per@axbom.se  

 Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Miljöenheten 

Bilaga 1 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-12-13 NAT.2022.515 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Brogård 1:20 
 

 

 

Brogård 1:20 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Strandskydd e-tjänstärende

Att fördela miljö

Pågående

01.0 Nytt ärende

431-01 Ansökan strandskyddsdispens

e-tjänst

Ärende NAT.2022.515

Fastighet

BROGÅRD 1:20 10339529

Laggaruddsvägen 14

19791 Bro

Sida 1 / 3NAT.2022.515

2022-07-06
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Initierare

Fakturamottagare

Per Henrik Axbom

LAGGARUDDSVÄGEN 14, 19791 BRO

Telefon:  

E-postadress: 

Fastighetsägare

Per Henrik Axbom

 LAGGARUDDSVÄGEN 14, 19791 BRO

Susanne Christina Axbom

 LAGGARUDDSVÄGEN 14, 19791 BRO

Ombud

Susanne Axbom

Laggaruddsvägen 14, 197 91 Bro

E-postadress: 

Sökande

Per Henrik Axbom

LAGGARUDDSVÄGEN 14, 19791 BRO

Telefon:

E-postadress: 

Sida 2 / 3NAT.2022.515

2022-07-06
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Hej, vi vill uppföra ett nyckelfärdigt Attefallshus (gäststuga) om

30 kvm. På platsen står idag en friggebod.

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2022-08-15

Ombud

Adress Laggaruddsvägen 14

Efternamn Axbom

E-postadress

Förnamn Susanne

Ort Bro

Person- /

Organisationsnummer

Postnummer 197 91

Skäl för dispens

Redan har tagits i anspråk på

ett sätt som gör att det saknas

betydelse för strandskyddets

syfte

Typ av byggnad

Gäststuga

Storlek (kvm) 30

Sida 3 / 3NAT.2022.515

2022-07-06
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Placering av huset
(gron streckad linje)..
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

09.09.2021

CONTENTS
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

LAYOUT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

LAYOUT NAME
CONTENTS
FLOOR PLAN
ELEVATION
SECTIONS
DETAILS
WINDOWS / DOORS
FOUNDATION PLAN
ELECTRICITY
VENTILATION
WATER SUPPLY,
SEWERAGE

PROJECT
LOUISE 30 CLASSIC 

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)
FLOOR PLAN

09.09.2021

LOUISE 30 CLASSIC
ML30-42

ROOM

BATHROOM
BEDROOM
KITCHEN / LIVING
ROOM
LOFT

m2

2.94
5.31

14.71
9.71

32.67 m²

W 4
500 x 920

W 5
415 x 920

W 6
500 x 920

279 3 478 3 694 279

7 730

27
9

1 
47

1
1 

85
1

27
9

279 5 053 2 119 279

FIX

W
 7

10
00

 x
 9

00

LOFT
9.715 m2

27
9

3 
32

2
27

9

3 
88

0

FI
X

FIX FIX

1:50

3 
88

0

27
9

3 
32

2
27

9

279 3 478 189 1 759 147 1 600 279

7 730

279 5 453 119 1 600 279

1 
50

1
19

7
1 

59
6

30
7

A
A

B
B

C C

W
 3

1 
00

0 
x 

1 
41

6

W 2a
415 x 800

W 2
500 x 800

W 2
500 x 800

ID 1
900 x 2 100

ID
 2

90
0 

x 
2

 1
00

W 1
1000 x 1700

D 1
1050 x 2776

BD
 1

27
00

 x
 2

83
8

(fr
om

 M
D

F 
to

 M
DF

)(from frame to frame)

KITCHEN / LIVING ROOM
14.709 m2

BATHROOM
2.936 m2

BEDROOM
5.314 m2

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Planlösning
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

ELEVATION
1:50

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

-11

2 265

2 765

3 685

3 185

2 265

1 065

3 685

2 765

2 265

-73

2o

3 550

2 265

1 316

-265

3 185

-265

700

2 265

3 550

3 165

2o

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Fasad ritning
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

SECTIONS
1:50

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

3 
95

0

2 265

0

2o

26
5

2 
11

9
14

6
1 

00
1

0

2 265

2o

26
5

2 
11

9
14

6

0

2 265

1 
31

6

1 
31

6

SECTION A - A

SECTION B - B

SECTION C - C

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Sektions Ritning
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

09.09.2021

DETAILS
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

95
119279

145

95 14
6

95 14
6

19
5

26
5

15
2

26
5

19
5

29
1

145
307 189

145
147
95

197
145

Floor finish 14 mm
Floor underlay
OSB
Frame 95x45 mm 95 mm
MDF 12 mm 12 mm

Frame 95x45 mm 95 mm
MDF 12 mm 12 mm

MDF 12 mm 12 mm

WALL 1 - External wall 1:25 WALL 3 -Non-Bearing Internal wall 1:25

CEILING 1 - Ceiling above lo 1:25

22 mm
3 mm

Floor finish 14 mm
Floor underlay
OSB
Frame 95x45 mm
Insula on layer 100 mm 95 mm

MDF 12 mm 12 mm

CEILING 1 - Ceiling above bathroom 1:25

22 mm
3 mm

3-layer parquet floor finish 14 mm
Parquet underlay
OSB

Frame 195x45 mm
Insula on layer 200 mm 195 mm

Wind barrier

FLOOR 1 1:25

22 mm
3 mm

Rodent mesh 3 mm
Boards 28x95 mm, 50% 28 mm

Floor hea ng
Plasterboard
OSB

Frame 152x45 mm
Insula on layer 160 mm 152 mm

Wind barrier

FLOOR 2 - Bathroom floor 1:25

22 mm
12 mm

Rodent mesh 3 mm
Boards 28x95 mm, 50% 28 mm

Concrete (sloping) 34 mm

Tiles 8 mm
Tile adhesive 3 mm
Hydro insula on 3 mm

14 mm

Vapour barrier

PVC roof membrane
Controlit underlayer 5 mm

OSB 22 mm
Lathing 45x45 mm 45 mm
Wind barrier
Frame 195x45 mm
Insula on layer 200 mm 195 mm

Vapour barrier
Plywood strip 12 mm
MDF 12 mm 12 mm

ROOF 1:25

WALL 2 - External wall / Bathroom (Fibo) 1:25

Frame 145x45 mm
Insula on layer 150 mm

145 mm

Lathing 20x45 mm 20 mm
Fibo wall panels 12 mm 12 mm

MDF 12 mm 12 mm

WALL 4 - Bearing Internal wall / Bathroom (Fibo) 1:25

Frame 95x45 mm
Insula on layer 100 mm 95 mm

Lathing 28x45 mm 28 mm
Fibo wall panels 12 mm 12 mm

MDF 12 mm 12 mm

WALL 5 - Bearing Internal wall / Bathroom (Fibo) 1:25

Frame 145x45 mm
Insula on layer 150 mm

145 mm

Lathing 28x45 mm 28 mm
Fibo wall panels 12 mm 12 mm

MDF 12 mm 12 mm

WALL 6 - Bearing Internal wall / Bathroom (Fibo) 1:25

Vapour barrier

Cladding board 21x120 mm, ver cal 21 mm
Lathing 28x45 mm, horizontal 28 mm
Lathing 28x45 mm, ver cal 28 mm
Wind barrier
Frame 145x45 mm
Insula on layer 150 mm

145 mm

Vapour barrier
Lathing 45x45 mm, horizontal
Insula on layer 50 mm

45 mm

MDF 12 mm 12 mm

Cladding board 21x120 mm, ver cal 21 mm
Lathing 28x45 mm, horizontal 28 mm
Lathing 28x45 mm, ver cal 28 mm
Wind barrier
Frame 145x45 mm
Insula on layer 150 mm

145 mm

Vapour barrier
Lathing 45x45 mm, ver cal
Insula on layer 50 mm

45 mm

Lathing 28x45, horizontal 28 mm
Fibo wall panels 12 mm 12 mm

WALL 1

WALL 1WALL 2WALL 1

WALL 1

WALL 5 WALL 6

FLOOR PLAN 1 1:100

WALL 3

WALL 5WALL 4

WALL 1

WALL 1

WALL 1

FLOOR PLAN 2 1:100

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Detalj och Konstruktionsriting
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

WINDOWS / DOORS
1:50

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

1 
20

0
50

0

1 
70

0

1 000

80
0

415

80
0

500

1 
41

6

1 000

92
0

500

92
0

415

92
0

500

90
0

1 000

1 050

2 
27

6
50

0

2 
77

6

2 
33

8
50

0

2 
83

8
2 700

900 900 900

ID

SIZE
AMOUNT
OPENING

SCHEME
(view from
the inside)

W - 1
1000 x 1700
1
Fix; Fix

W - 2a
415 x 800
1
Turn / Tilt

W - 7
1000 x 900
1
Fix

W - 2
500 x 800
2
Turn / Tilt

W - 3
1000 x 1416
1
Turn / Tilt

W - 4
500 x 920
1
Turn / Tilt

W - 5
415 x 920
1
Fix

W - 6
500 x 920
1
Turn / Tilt

ID

SIZE
AMOUNT
OPENING

SCHEME
(view from
the inside)

BD - 1
2700 x 2838
1
Fix; Le  outside; Fix; Fix

D - 1
1050 x 2776
1
Right outside; Fix

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Fönster och Dörr
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

FOUNDATION PLAN
1:50

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

1 
76

3
1 

76
3

3 
72

6

1 329 285 696
7 576

200

20
0

46
0

45
0

696 285 1 329
1 805 307

1 905 2 245 2 145

91
5

30
72 
41

0
2 

41
0

OUTLET 110
OUTLET 50

Founda on size

1 838 1 838 1 886 1 814

2 310 2 756 2 311

4 017
4 209

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Grundriting

Röda markeringar är anvisning 
för kranens lyftband

Anslutningspunkt
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

ELECTRICITY
1:50, 1:25

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

250 170

1/
2

1/
2

1/
2

1/
2

712 1 424

83
0

1 
66

2
83

0

630
1 330

1 930

850 1 883

1 
05

0

20
0

800 800

85
0

85
0

150

14
5

82
5

895
220
150

350

150

250

50

20
0

54
8

15
0

30
0

70
0

Floor Hea ng
(above light switch)

82
5

38
0

Electricity box 350 x 500 x 100 mm
+1.50 from OSB

Electricity
supply

G

Sewer
hea ng

Exhaust fan

3 x 1.5

G

G

+2.00 (from the
bo om of the facade) G

+2.00 (from the
bo om of the facade)

3 x 1.5

3 
x 

1.
5

+2.00 (from the
bo om of the facade)

C

CC

CC
3 x 1.5

3 x 1.5

3 
x 

1.
5

D
+1.68

(from OSB)
+2.22

(from OSB)
Build-in Build-inD D

D D

3 x 1.53 x 1.5

5 x 1.5
3 x 1.5

3 
x 

1.
5

3 
x 

1.
5

3 x 1.5

2

3 
x 

1.
5

E

E

E

3 x 1.5
3 x 1.5

+1.00

+0.30

3 x 1.5

+1.00

F

F

F

3 x 1.5

3 x 2.5

1200W
934x370x84

40
0W

47
4x

37
0x

84

3 x 1.5

3 x 1.5

5 x 2.5

+0.30

+0.69

+1.39
2

+1.85
+0.75

2

400 200

220200

92
5

92
5

1 337 1 059

E

D

E

EE

5 
x 

1.
5

3 
x 

1.
5

3 x 1.5

3 x 1.5

624

95
5

FLOOR HEATING 1:50

Floor Hea ng
(above light switch)

150

45
95

139

125

1 
10

0

1 
00

0

20
0

200

20
0

150

150150

G

Door Wall Window

ENTRANCE LOCATION OF SOCKETS AND SWITCHES 1:25

D
C

Door or
aisle

Wall Corner

PRINCIPLE FOR SOCKETS AND SWITCHES 1:25

200
30

0

69
0

548

700

1 
39

0
fro

m
 O

SB

300

1 
85

0

150

75
0

KITCHEN LOCATION OF SOCKETS 1:25

Sockets +0.20, switches +1,00,
unless otherwise stated.

Sockets and switches waterproof
IP rai ng in bathroom = IP44

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Elritning



7 NAT.2022.515, Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefallshus på fastigheten Brogård 1:20 - BMN 23/0001-2 NAT.2022.515, Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av Attefallshus på fastigheten Brogård 1:20 : 4. RitningarFasadokonstruktionpaAttefall30kvm

OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

VENTILATION
1:50

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

300 350

1/
2

1/
2

FRESH AIR VALVE
125, h=2400

FRESH AIR VALVE
125, h=300

For AC75 h= -359 from ceiling
(filled with insula on)

Removable facade boards

OUTLET
125; h=2000

2 857

12
5

FRESH AIR VALVE
125, h=900

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Ventilation Lokal

Utsug paxfläkt i badrum
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OBJECT

ADDRESS
CLIENT

APPROVED BY
ARCHITECT
DRAWN BY

SHEET SHEET

SCALE (A3)

WATER SUPPLY, SEWERAGE
1:50

09.09.2021
LOUISE 30 CLASSIC

ML30-42

210

12
5

17
5

28
0

39
0

38
5

53
5

37
555

5

81
5

88
0

*Water supply measurements from the frame inner edge

h=1080 mm from frame
h=285 mm from frame
h=880 mm from frame

h=620 mm from OSB

h=1070 mm from frame

h=740 mm from frame

Outside faucet32 mm;
h=220 mm from frame
(filled with insula on)

Water distribu on unit
550 x 500 x 118 mm

In the middle of the
toilet bowl upper side

100

Water supply

255

27
0

26
0

50
46

0

43
0

260

110

38
0

50

12
5

WC 110

OUTLET 50WASHING MACHINE 50
h=395 mm from frame

Line Drain 50

*Sewerage outlet measurements from the frame inner edge

h=125 mm from frame

OUTLET 110

KITCHEN BASIN 50
h=470 mm

BASIN OUTLET 50
h=650 mm from frame

50

168

Jörgen Björn TÄLJÖ 1:57

Avlopp och Vatten ritning
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december 27, 2022

Ortofoto (Flygfoto) år 2022
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [m] 1:500

o
Brogård 1:20

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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januari 2, 2023

Ortofoto (Flygfoto) år 2017
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [m] 1:500

o
Brogård 1:20

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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FOTODOKUMENTATION 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

Magnus Malmström
Miljöinspektör
Miljö- och livsmedelsavdelningen
0841079285
magnus.malmstrom@upplands-bro.se

2022-08-04 NAT.2022.515

Per Henrik Axbom
LAGGARUDDSVÄGEN 14
19791 BRO

BROGÅRD 1:20

Två foto från inspektion den 4 augusti 2022.
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)
NAT.2022.515

Två foto från inspektion den 4 augusti 2022.

Bostadshus om cirka 90 kvadratmeter. Friggeboden syns i bakgrunden.

Det finns totalt sex byggnader på fastigheten varav fem är inritade i kartprogrammet
Geosecma.
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   Sid 1 (3) 

 

NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-06-11 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 1865-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 644323 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Tenho Rissanen 
  
Motpart 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Kungsgatan 41 
711 80 Lindesberg 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Örebro läns beslut den 5 februari 2020 i ärende nr 505-6310-2019, 
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Strandskyddsdispens för ny byggnad på fastigheten Kastenshult 1:37 i Hällefors 
kommun 
 
____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 1865-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (nämnden) beslutade den 11 september 

2019 att avslå ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ny byggnad på 

fastigheten Kastenshult 1:37 med den huvudsakliga motiveringen att en dispens 

skulle strida mot gällande områdesbestämmelser. 

 

Beslutet överklagades av Tenho Rissanen till Länsstyrelsen i Örebro län 

(länsstyrelsen) som i beslut den 5 februari 2020 avslog överklagandet. 

 

Tenho Rissanen har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

Överklagandet har av länsstyrelsen skickats till mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt, som genom beslut den 13 mars 2020 överlämnat målet till 

mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.  

 

YRKANDE M.M. 

Tenho Rissanen har, som det får förstås, yrkat att mark- och miljödomstolen med 

ändring av länsstyrelsens beslut ska upphäva nämndens beslut och meddela 

strandskyddsdispens i enlighet med ansökan. 

 

Till stöd för sitt yrkande har Tenho Rissanen anfört i huvudsak följande.  

 

På fastigheten finns inga promenadstråk längs stranden. Förutsättningarna för att 

trygga allmänhetens tillgång till strandområdet kommer inte att påverkas med 

hänsyn till hur platsen och naturen är utformad, samt till den rikliga mängden 

insjöar i Bergslagen och att det rör sig om en avfolkningsbygd med hög medelålder. 

 

Om han får bygga energi- och miljömässigt innebär det att goda livsvillkor för djur-

och växtlivet bevaras. Energiutsläppen minskas och VVS-arbeten kan utföras. 

Särskilda skäl föreligger enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken. Både naturen, orten, de 

lokala hantverkarna och näringen i bygden främjas. 

 

Vidare ska byggnationen ses som en liten avvikelse mot områdesbestämmelserna då 

byggytan på tomten endast ökar med en procent. 
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  Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 1865-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. 

 

Länsstyrelsen har inledningsvis prövat ansökan enligt 2 kap. 6 § miljöbalken och då 

konstaterat att ansökan strider mot gällande områdesbestämmelser samt att det inte 

kan anses vara fråga om en liten avvikelse. Länsstyrelsen har därmed konstaterat att 

det saknas skäl att pröva om särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 

miljöbalken föreligger. 

 

Mark- och miljödomstolen har gått igenom handlingarna i målet. Mot bakgrund av 

vad som framkommit delar domstolen den bedömning som länsstyrelsen har gjort 

med följande tillägg. En dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får 

dock göras om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Enligt 

domstolen skulle en huvudbyggnad på 98,9 m2 överskrida den enligt områdes-

bestämmelserna tillåtna bruttoarean för huvudbyggnader med 41,3 procent. Ett 

överskridande av områdesbestämmelserna med över 40 procent kan enligt 

domstolen inte anses utgöra en liten avvikelse. Det var därför korrekt att avslå 

ansökan om strandskyddsdispens för den sökta åtgärden redan på denna grund. Vad 

Tenho Rissanen har anfört medför inte någon annan bedömning. Överklagandet ska 

därmed avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 2 juli 2020. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Elisabet Wass Löfstedt     

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Elisabet Wass Löfstedt, 

ordförande, och tekniska rådet Christina Odén. Föredragande har varit berednings-

juristen Sanna Keivanlo.  
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ith 

Länsstyrelsen 
Örebro län 

NKOM: 2020-03-06 
MÅLNR: M 1071-20 
AKTBIL: 3 

1(4) 
Beslut 

Datum 	 Diarienummer 
2020-02-05 	 505-6310-2019 

Tenho Rissanen 

tenho.rissanen65@gmail.com  

Elektronisk delgivning 

Överklagande av Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens beslut den 11 september 2019, § 
173, om avslag på ansökan om strandskydds-
dispens för att uppföra en ny byggnad på 
fastigheten Kastenshult 1:37 i Hällefors kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen (nämnden) beslutade den 11 september 
2019 att avslå Tenho Rissanens ansökan om strandskyddsdispens för att uppföra 
en ny byggnad på fastigheten Kastenshult 1:37 i Hällefors kommun. Nämnden 
motiverar beslutet med att det befintliga fritidshuset på fastigheten är att betrakta 
som huvudbyggnad. Utöver fritidshuset finns en gäststuga, en bastu, ett förråd och 
ett dass, vilka är att betrakta som komplementbyggnader. Att ersätta en befintlig 
huvudbyggnad som överskrider tillåten bruttoarea med 40 procent kan inte anses 
som en mindre avvikelse från gällande områdesbestämmelser. Att riva det 
befintliga fritidshuset för att sedan ersätta det med ett nytt, även det med 
motsvarande bruttoarea, skulle vid återuppbyggnaden strida mot 
områdesbestämmelser vad avser antalet byggnader. Redan före den åtgärd som 
dispensen avser har avsteg gjorts från områdesbestämmelserna i samband med 
bygglovsprövningen för bastun. Av plantexten framgår att fritidshus, uppförda 
före områdesbestämmelserna, som har en större area får behållas och byggas om 
inom ramen för nuvarande storlek. Även återuppbyggnad efter brand eller annan 
olyckshändelse medges. Det framgår inte att befintliga byggnader får ersättas med 
nya byggnader av andra anledningar. Ansökan om strandskyddsdispens är därmed 
i strid mot gällande områdesbestämmelser och kan därför inte beviljas. 

Beslutet har överklagats av Tenho Rissanen som får anses yrka att strandskydds-
dispens ska beviljas. Han överklagar även kostnaden för handläggningen på 4 800 

Postadress 	Gatuadress 	Telefon 	E-post 	 Internet 	 Organisationsnummer 
701 86 ÖREBRO Stortorget 22 	010-224 80 00 orebro@lanss relsen se www.lansstyrelsen.se/orebro  202100-2403 

Page I of 4 

Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT 
 
INKOM: 2020-03-18 
MÅLNR: M 1865-20 
AKTBIL: 4
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Beslut 2(4) 

2020-02-05 	 505-6310-2019 

kr då det inte blir några kostnader för Samhällsbyggnadsförvaltningen om inte 
någon dispens ges. Han anför i huvudsak följande. I nämndens beslut framkom 
inte vissa väsentliga punkter som han anser bör väga tungt för dispens för en ny 
byggnad enligt hans önskemål. Enligt tidigare beslut, dnr 2011-S220, gavs 
bygglov för utbyggnad av befintlig byggnad med 25 m2. Utökning av byggyta på 
deras tomt skulle bara öka med en procent av tomtens 2 700 m2. Med en nybyggd 
fastighet uppfyller man de energimässiga krav som samhället eftersträvar. 
Befintlig stuga kan inte utrustas med vatten och avlopp då dessa arbeten måste ske 
i mark under byggnaden. Tidigare särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § punkten 1 
miljöbalken bör kunna åberopas även i detta ärende då byggnationen sker på 
redan etablerad tomtplats utan naturliga promenadstråk framför den tilltänkta 
byggnaden. Storleken på byggnaden är i paritet med andra fastigheter runt Sör-
Älgen. Enligt stadsarkitekten finns det ett ärende om ändring i 
områdesbestämmelserna gällande ett antal sjöar i området att få upprätta 
byggnader till cirka 120 m2. I en starkt glesnande ort som Hällefors bör det 
främjas att någon vill uppföra en ny byggnad som gynnar orten med personer som 
bidrar med något nytt. 

Motivering till beslutet 
Enligt 7 kap. 13 § punkterna 1 och 2 miljöbalken 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. 

Enligt 7 kap. 15 § 1 miljöbalken får nya byggnader inte uppföras inom ett 
strandskyddsområde. 

Kommunen får, enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken, i det enskilda fallet ge dispens 
från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken får en dispens inte ges i strid med områdes-
bestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock 
göras, om syftet med bestämmelserna inte motverkas. 

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska, vid prövning av frågor om skydd av områden 
enligt detta kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i 
kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses (p roportionalitetsprincipen). 

Dispens från det förbud som strandskyddet innebär får enligt 7 kap. 26 § 
miljöbalken ges endast om det är förenligt med förbudets syfte, dvs. att långsiktigt 
trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Page 2 of 4 
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Beslut 3(4) 

2020-02-05 	 505-6310-2019 

Länsstyrelsen gör följande bedömning 

För området gäller områdesbestämmelser lagakraftvunna 1991-11-06. För 
huvudbyggnad gäller bruttoarea 70 m2, uthus 20 m2. 

Tenho Rissanen har ansökt om dispens för att ersätta ett befintligt fritidshus på 65 
m2, med ett nytt fritidshus med bruttoarea 98,9 m2. 

Att uppföra en ny huvudbyggnad på fastigheten Kastenshult 1:37 skulle strida mot 
områdesbestämmelserna vad gäller tillåten bruttoarea med cirka 47 procent. 
Åtgärden strider därmed mot 2 kap. 6 § miljöbalken. Det kan inte heller anses 
vara fråga om sådana små avvikelser som får göras. Eftersom åtgärden inte kan 
tillåtas utifrån denna bestämmelse i miljöbalken, saknas skäl att pröva ansökan 
utifrån de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. 

Kommunens befogenhet att ta ut avgift är inte begränsad till ärenden vilkas 
behandling leder till ett visst för sökanden positivt resultat. Nämnden har haft rätt 
att ta ut en avgift för prövningen av ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften 
har beräknats på ett korrekt sätt i enlighet med den för ärendet aktuella taxan. Det 
har inte framkommit något som talar för att det finns några särskilda skäl som 
skulle motivera avsteg från taxan. 

Överklagandet ska därför avslås. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsjurist Jenny Gånge med chefsjurist Anna Mia 
Johansson som föredragande. I den slutliga handläggningen har även länsarkitekt 
Lena Lundkvist deltagit. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

Kopia till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 

Page 3 of 4 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Johan Salomonsson 

Miljöinspektör 

Miljöenheten 

   

Johan.Salomonsson@upplands-bro.se 

2023-01-04    

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.2022.475, Ansökan om 
strandskyddsdispens, förråd, EKEBY 4:4, 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för förråd på 

fastigheten Ekeby 4:4. 

_______________________________________________________________ 

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 15 juni 2022 och avser strandskyddsdispens för förråd på 

fastigheten Ekeby 4:4. Fastigheten är en strandfastighet på ön Ingefärsholmen i 

södra delen av Upplands-Bro kommun. På fastigheten finns ett fritidshus med 

komplementbyggnad, vilka fick strandskyddsdispens och en beslutad 

tomtplatsavgränsning 2007. 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. Det nu aktuella förrådet är placerat cirka 30 meter 

utanför tomtplatsavgränsningen. Av flygfoto från 2006 framgår att området 

utanför tomtplatsavgränsningen då inte var ianspråktaget. Miljöenheten 

bedömer att platsen för förrådet inte är ianspråktagen på det sättet som avses 

enligt miljöbalken. Därmed kan det inte utgöra ett särskilt skäl för dispens. 

Miljöenheten föreslår därför avslag på ansökan. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 15 juni 2022. 

 Ritning som inkom 15 juni 2022. 

 Situationsplan som inkom 15 juni 2022. 



8 NAT.2022.475, Ansökan om strandskyddsdispens, förråd, EKEBY 4:4, - BMN 23/0001-3 NAT.2022.475, Ansökan om strandskyddsdispens, förråd, EKEBY 4:4, : NAT.2022.475, Ansökan om strandskyddsdispens, förråd, EKEBY 4:4,

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2023-01-04   

 
 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden den 4 januari 2023, dnr NAT.2022.475 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  

 Regeringens proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen 

av landsbygden. 

 MÖD 2002:68 

 MÖD 7840-08 

 Flygfoton från 1971, 2006 och 2022. 

 Tomtplatsavgränsning från den 25 juli 2007 

 Tjänsteskrivelse från 30 maj 2007 

 Yttrande som inkom den 2 januari 2023 

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 15 juni 2022 och avser strandskyddsdispens för förråd på 

fastigheten Ekeby 4:4. 

Fastigheten är en strandfastighet på ön Ingefärsholmen i södra delen av 

Upplands-Bro kommun. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område 

eller inom sammanhållen bebyggelse. På platsen är det strandskydd till 100 

meter på land och 100 meter i vatten, vilket innebär att hela ön omfattas av 

strandskydd. 

På fastigheten finns ett fritidshus med komplementbyggnad, vilka fick 

strandskyddsdispens och förhandsbesked den 4 september 2007 (BMN § 60). 

Då beslutades även om tomtplatsavgränsning. Tjänsteskrivelsen och karta med 

tomtplatsavgränsning är bilagda.  

Aktuell ansökan avser ett förråd på 40 m2. Se bifogad situationsplan och 

ritning. 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. Bygglovsanmälan inkom den 5 juni 2022. 

Motivering 

Miljöenheten bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med stöd av 7 

kap. 18b och 18c § miljöbalken (1998:808). 

Är åtgärden förbjuden?  

Enligt 7 kap. 15 §, första punkten, miljöbalken får inte nya byggnader uppföras 

inom strandskyddat område.  

Särskilda skäl 

Miljöenheten bedömer att ärendet inte uppfyller 7 kap. 18 c § punkt 1 

miljöbalken, det vill säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
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Vid strandskyddsdispensen för bostadshus och komplementbyggnad från den 4 

september 2007 tilldelades en tomtplatsavgränsning, alltså det område som får 

privatiseras. Dispensen motiverades med att åtgärden huvudsakligen innebar 

ersättning av befintliga byggnader. Det nu aktuella förrådet är placerat cirka 30 

meter utanför tomtplatsavgränsningen. 

Vid bedömning av om området redan är ianspråktaget utgår miljöenheten från 

hur ianspråktagen platsen var vid tidpunkten för den befintliga 

strandskyddsdispensen. I och med att det generella strandskyddet i Sverige 

kom till 1975 är det relevant att beakta hur pass ianspråktaget området var även 

före 2006. Av flygfoto från 2006 framgår att området utanför 

tomtplatsavgränsningen inte var ianspråktaget. Även på flygfoto från 1971 

framgår att området utanför tomtplatsavgränsningen inte var ianspråktaget. 

Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus 

(Prop. 2008/09:119). Miljöenheten bedömer att platsen för förrådet inte är 

ianspråktagen på det sättet som avses enligt miljöbalken. Därmed kan det inte 

utgöra ett särskilt skäl för dispens. Enligt miljöenhetens bedömning föreligger 

det inte heller några andra särskilda skäl för dispens. 

Är åtgärden förenlig med strandskyddets två syften? 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. 

Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 

av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 

och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Det föreligger alltså ett starkt 

allmänt intresse av att bevara naturmiljön (MÖD 2002:68). Fastigheten ligger 

också inom ett område med naturvärden av kommunalt intresse.  

Inom strandskyddat område får varken komplement- eller 

ersättningsbyggnader innebära mer än en obetydlig utvidgning av 

hemfridszonen (MÖD 7840-08). Det innebär att den nya byggnaden inte får 

generera en avhållande effekt på allmänheten och på det sättet minska tillträdet 

till området utanför tomtplatsen. Med tomtplats avses i miljöbalken den zon 

kring en byggnad, normalt sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens 

privata hemfridszon. 

Miljöenheten bedömer att den aktuella åtgärden strider mot strandskyddets 

fösta syfte, det vill säga att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden. 

Förslag till beslut har kommunicerats från den 21 december 2022 till den 3 

januari 2023. Den 2 januari 2023 skickade sökande in synpunkter och angav att 

vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till fastigheten skapade 

grävmaskinen en plan yta i annars kuperad mark. Detta, redan markberedda 

område, lämpar sig bäst för förrådsbyggnaden. Sökande anger också att 

förrådsbyggnadens placering får anses ligga inom hemfridszonen. Ingenting 

har framkommit som gör att miljöenheten gör en annan bedömning av ansökan. 
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Miljöenheten bedömer att anslutningen till kommunens vatten- och avloppsnät 

inte utvidgar hemfridszonen och inte gör att området blir mer ianspråktaget i 

miljöbalkens mening. Det är den fastställda tomtplatsavgränsningen som utgör 

hemfridszonen. Förrådets placering är därmed inte inom hemfridszonen. 

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). Vid intresseprövning bedömer miljöenheten 

att det inte kan anses föreligga ett särskilt skäl för dispens att bygga förråd på 

fastigheten. 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.  
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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 behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Kompletteringsåtgärd 

Enligt 7 kap. 17 § miljöbalken får regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska 

gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 

1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 

meter, och 

2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. 

Barnperspektiv 

Ovanstående förslag till beslut bidrar till att trygga barn tillgång till 

strandområden.  
 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonas Uebel 

 

Avdelningschef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom som inkom 15 juni 2022 

2. Ritning som inkom 15 juni 2022. 

3. Situationsplan som inkom 15 juni 2022 

4. Orienteringskarta, 4 januari 2023 

5. Tomtplatsavgränsning från den 25 juli 2007 

6. Tjänsteskrivelse från 30 maj 2007 

7. Flygfoton från 1971, 2006 och 2022 

8. Yttrande som inkom den 2 januari 2023 

Beslut sänds till 

 Sökande 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Strandskydd e-tjänstärende

Att fördela miljö

Pågående

01.0 Nytt ärende

431-01 Ansökan strandskyddsdispens

e-tjänst

Ärende NAT.2022.475

Fastighet

EKEBY 4:4 10340896

Ingefärsholmen 2

19791 Bro

Sida 1 / 3NAT.2022.475

2022-06-15
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Initierare

Fakturamottagare

Marko Kalervo Kuusela

SVARTENSGATAN 12 A LGH 1203, 11620 STOCKHOLM

Telefon:  

E-postadress: 

Fastighetsägare

Annemari Koivula

 SVARTENSGATAN 12 A LGH 1203, 11620 STOCKHOLM

Marko Kalervo Kuusela

 SVARTENSGATAN 12 A LGH 1203, 11620 STOCKHOLM

Medsökande

Annemari Koivula

SVARTENSGATAN 12 A LGH 1203, 11620 STOCKHOLM

Telefon: 

E-postadress: 

Sökande

Marko Kalervo Kuusela

SVARTENSGATAN 12 A LGH 1203, 11620 STOCKHOLM

Telefon:  

E-postadress: 

Sida 2 / 3NAT.2022.475

2022-06-15
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Vi har tidigare fått strandskyddsdispens (tjänsteskrivelse Dnr.

2006.4331) på Ekeby 4:4 Ingefärsholmen 2 och byggt fritidshus,

komplementbyggnad samt tillhörande brygga. Nu vill vi bygga

förråd.

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2022-09-01

Medsökande

Adress SVARTENSGATAN 12 A LGH 1203

Efternamn Koivula

E-postadress

Förnamn Annemari

Ort STOCKHOLM

Personnummer

Postnummer 11620

Telefonnummer

Skäl för dispens

Redan har tagits i anspråk på

ett sätt som gör att det saknas

betydelse för strandskyddets

syfte

Typ av byggnad

Förråd

Storlek (kvm) 40

Sida 3 / 3NAT.2022.475
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Orienteringskarta 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2023-01-04 NAT.2022.475 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Ekeby 4:4 
 

 

 

Ekeby 4:4 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsarkitektavdelningen 
Handläggare Tony Ebrahimi 
 

1(2) 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2007-05-30  

 

Dnr: 2006.4331 

 

 

 Bygg- och miljönämnden 
 

 

Ekeby 4:4 - Strandskyddsdispens och bygglov för 
nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt 
brygga. 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar 
1. Meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 

(MB) 7 kap 16 § och 18 §. Som tomtplats i miljöbalkens mening får 
endast tas i anspråk ett område som markeras på karta benämnd 
tomtplatsavgränsning daterad 2007-07-25. 

 
2. Meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och 

komplementbyggnad samt brygga med placering i enlighet med bifogad 
situationsplan på fastigheten Ekeby 4:4, förutsatt att fullständiga 
ansökningshandlingar inlämnats och en tillfredställande VA-lösning har 
säkerställts samt att exploateringen utformas vad avser val av 
byggmaterial, färg och form i samråd med stadsarkitekten och med stöd 
av 2-3 kap plan- och bygglagen (PBL). 

 

Upplysningar: 

Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter den dag Naturvårdsverket mottagit 
beslutet om det inte överklagas under den tiden. Vinner beslutet laga kraft 
upphör det dock att gälla om ansökan om bygglov inte görs inom två år från 
det beslutet vinner laga kraft. Beslutet innebär ingen rätt att påbörja arbetet. 

Avgift: Strandskyddsdispens 4000 kr enligt av fullmäktige fastställd taxa.  

Faktura skickas separat.  

Delges: Sökande, Naturvårdsverket (delgivningskvitto). 

Ärendebeskrivning 

Ansökan som inkom 2006-11-17 avser rivning av befintligt huvudbyggnad och 
nybyggnad av fritidshus om ca 97 kvm samt rivning av komplementbyggnad 
och uppförande av ny komplementbyggnad om ca 75 kvm och tillhörande 
brygga. De nya byggnaderna placeras i enlighet med bifogad situationsplan. 
Fastigheten är belägen vid Ingefärsholmen i Smidö i en starkt kuperad och 
skogbevuxen terräng i en slutning ned mot vattnet. Fastigheten, som har en 
areal på ca 18000 kvm, ligger enligt kommunens översiktsplan inom 
riksintresse för värdefulla naturområden med områdesnummer 7 
”Ingefärsholmen har ett karaktäristiskt inslag av ädla lövträd”. 



8 NAT.2022.475, Ansökan om strandskyddsdispens, förråd, EKEBY 4:4, - BMN 23/0001-3 NAT.2022.475, Ansökan om strandskyddsdispens, förråd, EKEBY 4:4, : 6. Tjansteskrivelse20070530

 Sida 2 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Fastigheten är belägen inom område för strandskydd, enligt (MB) 7 kap 16 § 
och 18 §. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, 
enligt MB 7 kap 13§. Inom strandskyddsområde får inte byggnader uppföras 
eller anläggningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen 
försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, vilket följer av MB 7 kap 16§. 

Den allmänrättsliga tillgängligheten i området redan är mycket begränsad och 
bedöms inte påverkas av föreslagen åtgärd. Avdelningens bedömning ur 
landskapsbildssynpunkt är att byggnaden inte kommer att innebära något större 
visuellt ingrepp i omgivningen då omgivande skog och höjdpartier döljer större 
delen av byggnaden, speciellt ut mot Mälaren. Byggnadernas placering bedöms 
vara relativt väl anpassad till omgivningen och inte innebära något betydande 
ingrepp för de närboende och människor som rör sig och vistas i området. 

Då åtgärden huvudsakligen innebär ersättning av befintliga byggnader anser 
avdelningen att särskilda skäl finns och strandskyddsdispens kan medges och 
att området enligt bifogad tomtplatsavgränsningskarta får tas i anspråk som 
tomtplats, i miljöbalkens mening. 

Förvaltningen föreslår med ledning av ovanstående att bygg- och 
miljönämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna och meddelar 
ett för sökande positivt förhandsbesked. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Ulla Larsson                                                       Ola Edström 
Förvaltningschef                                                 Stadsarkitekt  

 

 
Bilagor: 

 Orienteringskarta 
 Illustrationskarta 
 Situationsplan 
 Tomtplatsavgränsningskata 
 Bilder 
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Flygfoto 1. 1971. Platsen för förrådet är markerad med rött. Byggnaden är inte skalenlig. 
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Flygfoto 2. 2006. Platsen för förrådet är markerad med rött. Byggnaden är inte skalenlig. 
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Flygfoto 3. 2022. Platsen för förrådet är markerad med rött. Byggnaden är inte skalenlig. 
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Synpunkter på beslutsförslaget i ärende NAT.2022.475 

 

Vi har fått ert besked att föreslå att bygg-och miljönämnden ska avslå vår ansökan 
om strandskyddsdispens för förråd på fastigheten Ekeby 4:4. 

Vi anser att strandskyddet redan är utsläckt med hänvisning till följande: 

Efter att vi hade fått strandskyddsdispens och förhandsbesked den 4 september 
2007 (BMN § 60) initierade Upplands-Bro kommun en utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp (VA) till Ingefärsholmen från Smidö.  

Eftersom de två andra fastigheterna på Ingefärsholmen, till skillnad från vår fastighet, 
saknade strandskyddsdispens beslutade kommunen att vatten och avloppsledningar 
skulle dras i anslutning till vår tomt. De andra två fastigheterna fick ledningsrätt över 
vår mark. Den kommunala VA-anläggningen, med kommunen som ansvarig för 
driften, placerades utanför tomtplatsavgränsningen. Därifrån grävdes ledningar till 
mittpunkten av ön där de grenades till respektive grannfastighet i öst- och 
västspetsen. I området för förgreningen av VA skapade grävmaskinen en plan yta i 
annars kuperad mark med stora stenar. Det är också detta, redan markberedda 
område, som vi anser lämpa sig bäst för förrådsbyggnaden. Området har redan tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Dessutom kommer det inte behövas några ytterligare 
markberedningsåtgärder innebärande ytterligare miljöpåverkan, vilket skulle vara 
fallet vid en alternativ placering av förrådsbyggnaden. 

Förrådet kommer inte heller att innebära något större visuellt ingrepp i omgivningen 
då omgivande skog och höjdpartier döljer byggnaden, speciellt ut mot Mälaren. 
Byggnaden är väl anpassad till omgivningen och innebär inte något betydande 
ingrepp för de närboende eller människor som rör sig och vistas i området. En 
alternativ placering inom tomtplatsavgränsningen ger ett mer synligt intryck. 

Den allemansrättsliga tillgängligheten i området är redan mycket begränsad och 
bedöms inte påverkas av föreslagen åtgärd. Förrådsbyggnadens placering får anses 
ligga inom hemfridszonen och särskilda skäl för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 
c § punkt 1 får därmed anses föreligga då marken får anses redan ha tagits i anspråk 
på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Vi befinner oss på jul- och nyårsresa och kompletterar vårt svar den 9 januari 2023 
med bilagor med närmare beskrivning av och kommunens beslut angående dragning 
av VA på Ingefärsholmen. 

 

Den 2 januari 2023 

Marko Kuusela och Annemari Koivula 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(11)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2023-01-09    

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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TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, 
förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, 
Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 
10 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 8 kap. 15 och 16 §§ 

samt 11 kap. 19 och 20 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL att 

förelägga ADR Fastigheter Örnäs AB (559165-2317) som ägare till 

fastigheten Örnäs 1:5 att ta bort upplagen 1, 2, 3, 4 och 5 på fastigheten 

Örnäs 1:5 senast två månader efter att detta beslut har fått laga kraft. 

Upplagen visas och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, 

se bilaga 1 och 2. Föreläggandet om att ta bort upplagen förenas med 

stöd av 11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 500 000 kr för 

ADR Fastigheter Örnäs AB för varje påbörjad period om två månader 

som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna 

tiden om två månader. Om detta föreläggande om borttagande enligt 

11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg- och miljönämnden enligt 

11 kap. 27 § PBL besluta att borttagande av upplagen ska genomföras 

på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 12 § 4 PBF påförs 

ADR Fastigheter Örnäs AB (559165-2317) en byggsanktionsavgift om 

953 924 kr på grund av att det har uppförts upplagen 1, 2, 3, 4 och 5 

utan att startbesked för detta har meddelats på fastigheten Örnäs 1:5. 

Upplagen visas och markeras i till beslutet bifogade ortfoton och foton, 

se bilaga 1 och 2.  Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun 

inom två månader efter det att beslutet har delgetts 

ADR Fastigheter Örnäs AB. En faktura kommer att skickas ut separat. 

3. ADR Fastigheter Örnäs AB (559165-2317) förbjuds med stöd av 

11 kap. 32 a § PBL att utan lov anordna, inrätta, uppföra, flytta eller 

väsentligt ändra bygglovspliktiga upplag på fastigheterna Örnäs 1:5 och 

Örnäs 1:6. Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta 

förbud inte följs ska ADR Fastigheter Örnäs AB utge ett löpande vite 

om 500 000 kr för varje sådan lovpliktig åtgärd som saknar tillstånd 

från kommunen. Förbudet gäller omedelbart. 



9 TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 10 - BMN 23/0001-6 TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 10 : TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 10

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (11)  
2023-01-09   

 
 

4. Örnäs Herrgård AB (556574-8182) förbjuds med stöd av 

11 kap. 32 a § PBL att utan lov anordna, inrätta, uppföra, flytta eller 

väsentligt ändra bygglovspliktiga upplag på fastigheten Örnäs 1:6. 

Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta förbud inte 

följs ska Örnäs Herrgård AB utge ett löpande vite om 500 000 kr för 

varje sådan lovpliktig åtgärd som saknar tillstånd från kommunen. 

Förbudet gäller omedelbart. 

5.  samt 

förbjuds med stöd av 11 kap. 32 a § PBL att utan lov anordna, 

inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra bygglovspliktiga upplag på 

fastigheten Örnäs 1:6. Varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar 

att detta förbud inte följs ska samt  

vardera utge ett löpande vite om 100 000 kr för varje sådan lovpliktig 

åtgärd som saknar tillstånd från kommunen. Förbudet gäller 

omedelbart. 

_________________________________________________________ 

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 

byggochmiljonamnden@ 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 

Inom strandskyddat område och alldeles intill naturreservat Lillsjön-Örnässjön 

har det på industrifastigheten Örnäs 1:5 gjorts bygglovspliktiga upplag utan att 

söka bygglov eller strandskyddsdispens. Större delar av upplagen består av 

bostadsmoduler, byggnadstak, containrar, behållare med kemikalier och avfall. 

Om upplagen innan Bygg- och miljönämndens sammanträde den 

26 januari 2023, kl. 9.00 inte tas bort, ska en byggsanktionsavgift om 

953 924 kr tas ut av fastighetsägaren ADR Fastigheter Örnäs AB. 

Eftersom bygglov inte kan ges i efterhand för upplagen ska fastighetsägaren 

med vite föreläggas att ta bort upplagen senast två månader efter att beslut om 

föreläggande har fått har fått laga kraft. Om fastighetsägaren inte tar bort 

upplagen självmant två månader efter beslutet har fått laga kraft kan Bygg- och 

miljönämnden besluta att borttagande av upplagen ska genomföras på 

fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

Fastighetsägaren ska även ges ett med vite förenat förbud om att nya olovliga 

upplag inte får uppföras eller väsentligt ändras på fastigheten Örnäs 1:5. 
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Bolagsjuristen i ADR-koncernen uppgav till Bygglovsenheten att 

fastighetsägaren enkelt kan undgå byggsanktionsavgift om den lägger det 

aktuella upplaget på grannfastigheten Örnäs 1:6 som ingår i samma koncern. 

Eftersom det saknas bygglov för att få uppföra aktuellt upplag på 

grannfastigheten ska fastighetsägaren till Örnäs 1:5, fastighetsägaren till 

Örnäs 1:6, Örnäs Herrgård AB, samt de två styrelseledamöter som leder bägge 

aktuella bolag och koncernen, och  

förbjudas att utan lov få uppföra eller väsentligt ändra bygglovspliktiga upplag 

på fastigheten Örnäs 1:6. 

Beslutsunderlag 

 Ortfoton 2018-2022 samt inmätning 2022-09-14 

 Bilder från platsbesök 2022-09-14 

 Protokoll från platsbesök 2022-09-14 

 Meddelande 2022-11-15 

 Förslag till beslut 2022-11-17 

 Samtal med bolagsjurist 2022-12-20 

 Förslag till beslut 2022-12-23 

 Tjänsteskrivelse 2023-01-09 

Ärendet 

Fastighetsägare 

till fastigheten Örnäs 1:5: 

ADR Fastigheter Örnäs AB (559165-2317), c/o KTI SVERIGE AB, 

Skarprättarvägen 12 D, 

17677 Järfälla 

 

. 

 

till fastigheten Örnäs 1:6: 

Örnäs Herrgård AB (556574-8182), Skarprättarvägen 12 D, 176 77 Järfälla 

 

 

Bakgrund och förutsättningar 

Fastigheten Örnäs 1:5 ligger utanför detaljplanelagt område och används för 

industriändamål. Delar av fastigheten ligger inom strandskyddat område. 

Mellan den 15 juni 2018 och 9 mars 2021 har det uppförts olika upplag i 

fastighetens södra, västra och nordvästra hörna. Upplagen består till största 
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delen av bostadsmoduler, byggnadstak, containrar, behållare med kemikalier 

samt avfall, se bilaga 1 och 2. Den 14 september 2022 utför Bygglovsenheten 

ett tillsynsbesök på fastigheten. Fastighetsförvaltaren har vid detta tillfälle 

uppgett att han inte vet vem som har gjort upplagen på fastighetens västra och 

södra del. Fastighetsförvaltaren uppgav samtidigt att bostadsmodulerna 

kommer vara lastade till Jönköping inom en månad, se bilaga 2 och 3. Den 

15 november 2022 inkommer bolagets jurist med information om att en del av 

avfallet är fastighetsägarens samt med frågan om bodarna/modulerna kan 

förvaras på fastigheten om det sätts galler/stängsel runt dessa, se bilaga 4. 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs bolagets jurist Ulas Seydan 

samt  tillsammans med underrättelse om förenklad delgivning 

i ärendet den 17 november 2022 med e-post, se bilaga 5. 

Den 24 november 2022 skickades ett brev till med 

information om förenklad delgivning till hans folkbokföringsadress samt 

underrättelse om möjlighet till yttrande. 

Den 20 december 2022 ringer Ulas Seydan, bolagsjurist i ADR-koncernen 

Bygglovsenheten och meddelar att bolaget söker bygglov för 

bostadsmodulerna i andra kommuner, men att det kan ta längre tid. Han uppger 

att han trodde att modulerna och miljöenhetens ärende skulle varit samma sak, 

varför bolaget inte har yttrat sig tidigare. Han bekräftar att handlingarna dock 

hade tagits emot och att de har skickats till  

folkbokföringsadress. Ulas Seydan ansöker om anstånd för att kunna få 

bygglov i Sundsvall för att annars behöver bolaget flytta bostadsmodulerna 

från den aktuella fastigheten till en närliggande fastighet som tillhör samma 

koncern för att kunna slippa föreläggandet respektive byggsanktionsavgift. Han 

uppger att detta skulle vara onödigt samt krångligare jämfört med att bolaget 

skulle ges mer tid. 

Bygglovsenheten svarar honom i samtalet att tiden från och med förslag till 

beslut till och med den 26 januari 2022 utgör tillräcklig med tid för att ta bort 

upplaget. Bygglovsenheten upplyser honom vidare om verkan av 

rättelseföreläggandet med tid för rättelse, verkan av förbud samt möjlighet att 

undvika byggsanktionsavgift respektive påförande av byggsanktionsavgift ifall 

modulerna finns kvar vid nämndsammanträdet. Bygglovsenheten informerade 

Ulas Seydan vidare om att ytterligare tid inte ska beviljas samt upplyste honom 

om att fastighetsägaren behöver söka bygglov innan upplaget läggs på en 

annan fastighet. 

Mot bakgrund av bolagsjuristens yttrande skickades ett nytt förslag till beslut 

den 23 december 2022. Eftersom det saknas bygglov för att få uppföra aktuellt 

upplag på grannfastigheten ska fastighetsägaren till Örnäs 1:5, fastighetsägaren 

till Örnäs 1:6, Örnäs Herrgård AB, samt de två styrelseledamöter som leder 

bägge aktuella bolag och koncernen, och  
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förbjudas att utan lov få uppföra eller väsentligt ändra bygglovspliktiga upplag 

på fastigheten Örnäs 1:6. Ingen av de enskilda har svarat på denna skrivelse. 

Tillämpliga bestämmelser 

Frågan om bygglov, föreläggande och förbud 

Enligt 6 kap. 1 § 2 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF krävs det 

bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag 

och materialgårdar. 

Enligt 6 kap. 2 § 5 PBF krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, 

flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i 6 kap. 1 § 2 PBF, om det 

är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar 

i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och 

anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

Av 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) 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. 

Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL ska i ärenden om bygglov och vid 

åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag bebyggelse 

och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad bland annat vara lämplig för sitt ändamål 

och ha en god form-, färg- och materialverkan. 

Av 8 kap. 3 § 1 PBL framgår att i den omfattning som framgår av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § PBL ska det som enligt 

8 kap. 1 § PBL gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning. 

Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken 

för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 

trafiken inte uppkommer. 

Av 8 kap. 16 § PBL framgår att det som gäller i fråga om vård och skötsel av 

en tomt enligt 8 kap. 15 § PBL ska i skälig utsträckning också tillämpas på 

allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader 
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Av 11 kap. 17 § PBL framgår att om en åtgärd som kräver bygglov, 

rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett 

föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en 

viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden 

(lovföreläggande). 

Av 11 kap. 19 § PBL framgår att om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och 

därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 

denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 

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. 32 a § PBL framgår att byggnadsnämnden får i samband med ett 

föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL förbjuda att den olovliga åtgärden utförs 

på nytt, om den kräver bygglov. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL eller 

ett förbud enligt 11 kap. 32 a § PBL får förenas med vite. 

Frågan om byggsanktionsavgifter för olovligt uppfört upplag 

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. 
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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: 

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. 61 § PBL framgår 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. 

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. 12 § 4 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 

10 kap. 3 eller 3 a § PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om en annan 

anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 6 kap. 1 eller en del av en 

sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar 

åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden 

enligt 10 kap. 24 § 6 PBL i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas 

är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter 

av berörd area när det gäller ett upplag eller en materialgård. 

 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Frågan om bygglov för och borttagande av upplagen samt frågan om 

förbud 

Upplagen 1, 2, 3, 4 och 5 visas och markeras i Ortfoton 2018-2022 samt 

inmätning 2022-09-14, se bilaga 1. 



9 TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 10 - BMN 23/0001-6 TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 10 : TILLSYN.2022.35, Rättelseföreläggande, förbud och byggsanktionsavgift på Örnäs 1:5, Örnäsvägen 13 samt Örnäs 1:6, Örnäsvägen 10

 

 
   

Datum Vår beteckning 8 (11)  
2023-01-09   

 
 

Upplag 1 (s. 1-16 i bilaga 2) har anlagts efter den 15 juni 2018 och färdigställts 

i sin nuvarande utformning efter den 13 juni 2020. 

Upplag 2 (s. 17-34 i bilaga 2) har anlagts efter den 15 juni 2018 och 

färdigställts i sin nuvarande utformning efter den 13 juni 2020. 

Upplag 3 (s. 35 i bilaga 2) har anlagts efter mars 2022. 

Upplag 4 (s. 36-37 i bilaga 2) har någon gång efter den 13 juni 2020 placerats 

intill upplag 5, men har flyttats till sin nuvarande position efter den 18 april 

2021. 

Upplag 5 (s. 37-41 i bilaga 2) har anlagts efter den 13 juni 2020. 

Upplagen 1-5 utgör anläggningar. Bygglovsenheten bedömer att det krävs 

bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplagen 

1-5, enligt 6 kap. 1 § 2 PBF. Undantaget enligt 6 kap. 2 § 5 PBF är inte 

tillämpligt i det här fallet, eftersom ingen av upplagen utgör en anläggning av 

liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en 

pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras 

närmare gränsen än 4,5 meter. Samtliga upplag 1-5 har uppförts utan bygglov. 

Bygglovsenheten bedömer att bygglov inte kan ges för upplagen i efterhand av 

följande skäl: 

Del av upplag 1 och 2 samt samtliga upplag 3-5 befinner sig inom 

strandskyddat område. Dispens från strandskydd har inte sökts eller erhållits 

för upplagen. 

Större delar av upplagen består av bostadsmoduler, byggnadstak, containrar, 

behållare med kemikalier och avfall. Mot denna bakgrund är upplagen inte 

lämpligt utformade och placerade med hänsyn till landskapsbilden, 

naturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, se 2 kap. 6 § 

första stycket. Upplagen bedöms inte heller vara lämpliga för sitt ändamål eller 

har en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § och 3 § 1 PBL. 

Eftersom upplagen inte kan ges bygglov i efterhand ska de avlägsnas. 

Upplagen har inte funnits på platsen längre än tio år, varför fastighetsägaren 

kan föreläggas att ta bort upplagen med stöd av 11 kap. 20 § PBL. 

Bygglovsenheten bedömer att det är rimligt att upplagen ska vara avlägsnade 

två månader efter att detta föreläggande har fått laga kraft. 

Sammansättning, vård och skötsel samt placering av upplag 1-5 medför att 

anläggningarna strider som ovårdat område/anläggning mot 8 kap. 15 och 16 

§§ PBL och behöver med stöd av 11 kap. 19 § PBL även av denna grund 

avlägsnas. Upplagen utgör vidare en betydande olägenhet, eftersom de har 

delvis uppförts utan bygglov och dispens inom strandskyddat område. 

Företrädare för fastighetsägaren har uppgett att de inte vet vom som har 

placerat upplagen på platsen, men har samtidigt uppgett att bostadsmodulerna 
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ska snart vara borttagna. Numera har fastighetsägaren ändrat sig och sagt att 

den vill ha bostadsmodulerna kvar. 

Mot denna bakgrund och eftersom det är mycket angeläget att upplagen ska tas 

bort behöver föreläggandet om att ta bort upplagen med stöd av 

11 kap. 37 § PBL förenas med ett löpande vite om 500 000 kr för 

fastighetsägaren för varje påbörjad period om två månader som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två månader. 

Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg-

och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att borttagande av upplagen 

ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

Fastighetsägaren har under förhållandevis lång tid och successivt tillåtit att 

upplag med bostadsmoduler, byggnadstak, containrar, behållare med 

kemikalier och avfall ska uppföras på fastigheten. Upplagen har uppförts inom 

strandskyddat område, ytterst nära Örnässjön och i direkt anslutning till 

naturreservatet Lillsjön-Örnässjön. En företrädare för fastighetsägaren har 

vidare bestridit att den skulle ha kunskap om vem som har uppfört upplagen, 

men har samtidigt uppgett att bostadsmodulerna skulle vara borttagna inom 

närtid. En annan företrädare har numera uppgett att en del av avfallet tillhör 

fastighetsägaren samt att den vill ha bostadsmodulerna kvar. 

Mot bakgrund av sådant uppsåtligt respektive likgiltigt agerande ska 

fastighetsägaren med stöd av 11 kap. 32 a § PBL ges ett förbud mot att på nytt 

utan lov uppföra eller väsentligt ändra nya upplag. Med beaktande av 

överträdelsernas omfattning och att de har pågått under lång tid ska 

fastighetsägaren varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att detta 

förbud inte följs utge ett löpande vite om 500 000 kr för varje 

uppfört/väsentligt ändrat lovpliktigt upplag som saknar tillstånd från 

kommunen. Förbudet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart. 

Bolagsjuristen i ADR-koncernen uppgav vidare till Bygglovsenheten om att 

fastighetsägaren enkelt kan undgå byggsanktionsavgift om den lägger det 

aktuella upplaget på grannfastigheten Örnäs 1:6 som ingår i samma koncern. 

Styrande personer i fastighetsägaren, grannfastighetens ägare Örnäs Herrgård 

AB samt ADR-koncernen är  och . 

Eftersom det saknas bygglov för att få uppföra aktuellt upplag på 

grannfastigheten ska fastighetsägaren till Örnäs 1:5, fastighetsägaren till Örnäs 

1:6, Örnäs Herrgård AB, samt de två styrelseledamöter som leder bägge 

aktuella bolag och koncernen, och  vid 

vite förbjudas att utan lov få uppföra eller väsentligt ändra bygglovspliktiga 

upplag på fastigheten Örnäs 1:6. Med beaktande av överträdelsernas 

omfattning, att de har pågått under lång tid samt hotet från företrädare för 

fastighetsägaren om att olovligt uppföra nya upplag på fastighet som ingår i 

samma koncern ska de enskilda varje gång Bygg- och miljönämnden 
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konstaterar att detta förbud inte följs utge ett löpande vite för varje uppfört 

lovpliktigt upplag som saknar tillstånd från kommunen. Det redovisade 

vitesbeloppet är mot bakgrund av fastighetsägarens samt koncernens agerande 

skäligt. Förbudet gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart. 

Frågan om byggsanktionsavgift för olovligt uppförda byggnadsverk 

Upplagen 1-5 har uppförts utan bygglov och startbesked. I enlighet med 10 

kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 12 § 4 PBF ska fastighetsägaren 

därför påföras en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften får tas ut, 

eftersom överträdelserna har skett inom de fem senaste åren, se 

11 kap. 58 § PBL. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2023 är 52 500 kr. För upplagen bestäms enligt 

9 kap. 12 § 4 PBF byggsanktionsavgiften på följande sätt: 

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

Upplag 1: 1865 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,025*52500)+(0,005*52500*1865) = 490 875 kr 

Upplag 2: 1168 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,025*52500)+(0,005*52500*1168) = 307 912 kr 

Upplag 3: 9 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,025*52500)+(0,005*52500*9) = 3675 kr 

Upplag 4: 9 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,025*52500)+(0,005*52500*9) = 3675 kr 

Upplag 5: 558 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,025*52500)+(0,005*52500*558) = 147 787 kr 

Den sammantagna byggsanktionsavgiften blir därmed 953 924 kr. 

ADR Fastigheter Örnäs AB blev genom fusion lagfaren fastighetsägare den 7 

januari 2019. Tidigare fastighetsägare var ADR Holding Sverige 9 AB 

(556594-0482). Innan detta företag avslutades var mellan den 

11 december 2015 och 7 januari 2019 styrelseledamot och verkställande 

direktör i bolaget. Verklig huvudman till ADR Fastigheter Örnäs AB är 

som också är styrelsesuppleant. 

Eftersom aktuell ägare genom fusion har tagit över fastigheten samt eftersom 

bägge bolag ingår i samma koncern och har fortsatt samma ledning har 

ADR Fastigheter Örnäs AB varit ägare till fastigheten under den sammantagna 

tiden de aktuella överträdelserna har ägt rum. Fastighetsägaren har vidare haft 

en fördel av överträdelserna samt har inte visat att det inte var bolaget som har 

uppfört eller äger de aktuella upplagen. Byggsanktionsavgift ska därför tas ut 

av aktuell fastighetsägare, se 11 kap. 57 § PBL. 
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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. 53 a § 

PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef   Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ortfoton 2018-2022 samt inmätning 2022-09-14 

2. Bilder från platsbesök 2022-09-14 

3. Protokoll från platsbesök 2022-09-14 

4. Meddelande 2022-11-15 

5. Förslag till beslut 2022-11-17 

6. Samtal med bolagsjurist 2022-12-20 

7. Förslag till beslut 2022-12-23 

Beslut sänds till med förenklad delgivning till 
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TILLSYN.2019.8, Byggsanktionsavgift för 
Brunna 4:242, Glasyrvägen 16 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL och 9 kap. 7 § första stycket 1 PBF att 

påföra  och 

 en byggsanktionsavgift om 

28 297 kr på grund av att ha påbörjat Tillbyggnad B utan att startbesked 

för detta har meddelats på fastigheten Brunna 4:242, Upplands-Bro 

kommun, se tillbyggnaden som visas bilaga 1, 2 och 4. 

 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 

9 kap. 16 § första stycket 1 PBF att påföra  

 och  en 

byggsanktionsavgift om 21 283 kr på grund av att ha rivit 

Tillbyggnad A utan att startbesked för detta har meddelats på 

fastigheten Brunna 4:242, Upplands-Bro kommun, se tillbyggnaden 

som visas bilaga 1, 2 och 4. 

_______________________________________________________________ 

Avgifterna ska delas solidariskt mellan  och 

 Avgifterna ska betalas till Upplands-Bro kommun inom 

två månader efter det att beslutet har delgetts  och 

. 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 

Vid ett enbostadshus har det av tidigare fastighetsägarna utan bygglov och 

startbesked gjorts ett flertal överträdelser. Vid huvudbyggnaden har det byggts 
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en tillbyggnad som sammanlänkar bostadshuset med garaget (Tillbyggnad A) 

respektive har uppförts en ytterligare tillbyggnad mot trädgårdssidan 

(Tillbyggnad B). 

Bygglovsenheten hade i information från den 12 augusti 2022 bedömt att 

Tillbyggnad A och Tillbyggnad B inte kan ges bygglov i efterhand, varför de 

aktuella fastighetsägarna skulle föreläggas att riva tillbyggnaderna. 

Fastighetsägarna upplystes i informationen att det samtidigt krävs rivningslov 

för att riva tillbyggnaderna. 

Fastighetsägarna vägrar att riva Tillbyggnad B och har den 1 november 2022 

ansökt om bygglov för Tillbyggnad B, varför frågan om bygglov för detta 

byggnadsverk kommer att behandlas i bygglovsärendet Bygg.2022.434. I detta 

ärende föreslår Bygglovsenheten att bygglov kan ges för en mindre, ombyggd 

Tillbyggnad B i efterhand. 

Ifall Bygg- och miljönämnden ger bygglov till Tillbyggnad B enligt denna 

ansökan kommer det tas ut en byggsanktionsavgift för den yta Tillbyggnad B 

upptar när nämnden tar upp frågan om byggsanktionsavgift, det vill säga 

tillbyggnadens aktuella yta. 

Om fastighetsägarna inte senast den 26 januari 2022 river Tillbyggnad B med 

aktuell yta ska därför en byggsanktionsavgift om 28 297 kr för den olovligt 

uppförda byggnationen tas ut. 

Efter att förslag till beslut från den 12 augusti 2022 har skickats ut har 

fastighetsägarna rivit Tillbyggnad A, dock utan att ansöka om rivningslov för 

tillbyggnaden. Eftersom fastighetsägarna har rivit Tillbyggnad A utan att ha 

ansökt om rivningslov ska fastighetsägarna påföras en byggsanktionsavgift om 

19 580 kr för detta. 

Beslutsunderlag 

 Ortfoton 2018-2022 - 21 december 2022 

 Bilder från platsbesök - 2 februari, 14 september och 11 oktober 2022 

 Protokoll från platsbesök - 2 februari 2022 

 Utdrag ur utredningen som tidigare har skickats till fastighetsägarna 

24 januari 2022 

 Förslag till beslut - 12 augusti 2022 

 Meddelande om rättelse - 5 september 2022 

 Samtal med fastighetsägare - 26 september 2022 

 Meddelande om rättelse - 26 september 2022 

 Protokoll från platsbesök  - 14 september och 11 oktober 2022 

 Förslag till beslut - 19 oktober 2022 

 Tjänsteskrivelse - 9 januari 2023 
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Ärendet 

Avgiftsskyldiga och fastighetsägare 

 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs fastighetsägarna den 

12 augusti 2022 tillsammans med underrättelse om förenklad delgivning i 

ärendet med post. De enskilda har yttrat sig den 5 och 26 september 2022. Nytt 

förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs fastighetsägarna den 

19 oktober 2022 per post och e-post. 

Bakgrund och förutsättningar 

Fastigheten har detaljplanebestämmelsen BS1 i detaljplan 7208, vilket innebär 

att fastigheten ska vara avsett för bostadsändamål och att byggnader ska 

placeras vid tomtgräns. Det får vara högst en bostadslägenhet per fastighet och 

garage/uthus får inte inredas till bostad. Prickad mark får inte bebyggas. 

Bostadshus får inte byggas större än 150 kvadratmeter byggnadsarea och 

uthus/garage får inte byggas större än 50 kvadratmeter sammanlagt. 

Den 8 mars 2019 har Bygg- och miljönämnden tagit emot en anonym anmälan 

om att på fastigheten Brunna 4:242 har garaget byggts om till bostad samt att 

garaget har byggts ihop med huvudbyggnaden. 

Den 7 oktober 2019 gjorde Bygglovsenheten ett första platsbesök, se bilderna 

från tillsynsbesök i bilaga 4. 

Den 14 oktober 2020 gjorde Bygglovsenheten ett till tillsynsbesök, se bilderna 

från tillsynsbesök i bilaga 4. 

Bygglovsenheten tog den 8 juli 2021 reda på att det har blivit byte av 

fastighetsägare på fastigheten. Bygglovsenheten hade innan dess skickat 

tidigare fastighetsägarna ett brev den 23 februari 2021 och gav dem möjlighet 

till frivillig rättelse till och med den 20 april 2021. I informationsbrev från den 

24 januari 2022 underrättades de nya fastighetsägarna om Bygglovsenhetens 

tidigare utredning och bedömning i ärendet, se utdrag i bilaga 4. 

Den 2 februari 2022 gjorde Bygglovsenheten ett till platsbesök, se bilaga 2 och 

bilaga 3. Vid tillsynsbesöket upplyste inspektörerna kort fastighetsägarna om 

ärendets tidigare och kommande handläggning. Inspektörerna påtalade att 

Bygglovsenhetens tidigare bedömning i ärendet står fast att tillbyggnaden 

mellan garaget och huvudbyggnaden, Tillbyggnad A behöver rivas. 

Inspektörerna upplyste ägarna även om möjlighet till rättelse för att undgå 

byggsanktionsavgifter för Tillbyggnad A och Tillbyggnad B. I syfte att hitta en 

lösning för den senare tillbyggnaden och eventuellt kunna få bygglov påtalade 

inspektörerna att ägarna snarast bör vända sig till Bygglovsenheten och ansöka 
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om bygglov. Bygglovsenheten bedömer dock numera att även Tillbyggnad B 

inte kan ges bygglov i efterhand och att den också ska tas bort. 

Under inspektionen uppmärksammades även att garaget hade byggts om och 

används för bostadsändamål, t.ex. genom att det har lagts kakelgolv samt det 

har inrättats ett kök. Garaget hade också förlängts med någon meter österut. 

Fastighetsägarna uppgav att det inte var de som gjorde ombyggnationerna och 

att de inte fick veta från banken, mäklaren eller tidigare fastighetsägarna att 

överträdelserna utreddes av Bygglovsenheten. 

Byggnaden mellan garaget och huvudbyggnaden, Tillbyggnad A, uppmättes 

inomhus till 11,1 x 1,6 meter och har en area om 17,76 kvadratmeter. 

Tillbyggnaden på enbostadshusets östra sida, Tillbyggnad B uppmättes till 

7,6 x 3,0 meter och har en area om 22,8 kvadratmeter. 

Den 12 augusti 2022 skickades fastighetsägarna ett förslag till beslut om att 

behöva riva Tillbyggnad A och Tillbyggnad B, se bilaga 5. 

Den 5 september 2022 meddelar fastighetsägarna att sammanlänkande taket 

mellan garage och fastighet har tagits bort helt och hållet, se bilaga 6. 

Fastighetsägarna begär även att kunna behålla Tillbyggnad B samt att 

byggsanktionsavgift för Tillbyggnad B inte tas ut. 

Med anledning av att fastighetsägarna inte har lämnat in någon dokumentation 

om de utförda åtgärderna gör Bygglovsenheten den 14 september 2022 ett till 

platsbesök, se bilagorna 2 och 9. Inspektörerna konstaterade följande: Vid 

Tillbyggnad A har taket rivits bort, men dörrarna med väggar mot väster och 

öster finns kvar. 

Den 26 september 2022 lämnar fastighetsägarna in bilder som visar att 

dörrarna från tidigare Tillbyggnad A har tagits bort, men att delar av väggarna 

från byggnadsverkets västra och östra sida finns kvar, se bilaga 8. 

Med anledning av dessa inlämnade bilder genomförde Bygglovsenheten den 

11 oktober 2022 ett till tillsynsbesök, se bilagorna 2 och 9. Inspektörerna 

uppmärksammade att vid garaget var dörrarna och intilliggande väggar som var 

rester efter Tillbyggnad A borttagna.  

Gällande rätt 

Tillämpliga bestämmelser om bygglov 

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. 

Vidare menas i bestämmelsen med ”tillbyggnad” en ändring av en byggnad 

som innebär en ökning av byggnadens volym. 
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Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov enligt bestämmelsens punkt 1 för 

nybyggnad och enligt bestämmelsens punkt 2 för tillbyggnad. 

Enligt 9 kap. 4 b § första stycket 1 PBL krävs det för en- eller tvåbostadshus 

trots 9 kap. 2 § PBL inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad som inte har 

en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets 

taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

 

Frågan om byggsanktionsavgifter för olovligt uppförda byggnadsverk 

Av 9 kap. 10 § första stycket 1 PBL framgår att det krävs rivningslov för att 

riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, 

om kommunen inte har bestämt något annat i planen. 

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får 

uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. 

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. 

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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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. 

Av 11 kap. 61 § PBL framgår 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. 

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. 7 § första stycket 1 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att 

trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov 

enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 PBL eller en del av en sådan tillbyggnad, 

innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar tillbyggnaden 

eller delen av denna är för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 

sanktionsarea. 

Av 9 kap. 16 § första stycket 1 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att 

trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § PBL påbörja en sådan rivning av en del av 

en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § PBL, eller en åtgärd som avser en 

del av en sådan rivning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som 

omfattar åtgärden eller delen av denna i ett startbesked har angett att åtgärden 

får påbörjas är 
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1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 0,4 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna 

byggnadsdelens sanktionsarea, 

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller 

en annan liten byggnad, 0,07 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens 

sanktionsarea. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Frågan om bygglov för tillbyggnaderna 

Tillbyggnaden mellan huvudbyggnad och garage, Tillbyggnad A 

Tillbyggnad A har utan lov uppförts efter april/maj 2018 och innan 

19 juli 2019 enligt kommunens och lantmäteriets ortfoton, se bilaga 1. 

Garage och huvudbyggnad var i liv med garagefasad sammanbyggda i ett plan 

från byggnaders sida mot gatan och därifrån mot fastighetens östra sida, 

benämnd Tillbyggnad A. Denna tillbyggnad var utförd i garagets fulla längd på 

garagebyggnadens södra sida och hela huvudbyggnadens norra sida. 

Tillbyggnad A hade en area om 17,76 kvadratmeter och hade byggts utan 

bygglov och startbesked. 

Tillbyggnad A var alltså större än 15 kvadratmeter, varför undantaget från 

bygglovsplikt enligt 9 kap. 4 b § PBL inte är tillämpligt för tillbyggnaden. 

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 PBL krävdes det därför bygglov för 

tillbyggnaden. 

Bygglovsenheten har i skrivelse från den 12 augusti 2022 bedömt att 

byggnadsverket inte kan ges bygglov i efterhand. 

Bygglovsenheten konstaterar att taket av Tillbyggnad A revs någon gång 

mellan 12 augusti och 5 september 2022. Vid tillsynsbesök 11 oktober 2022 

konstaterade Bygglovsenheten att tillbyggnaden är numera fullständigt 

avlägsnad. 

Tillbyggnaden på östra sidan av huvudbyggnaden, Tillbyggnad B 

På huvudbyggnadens östra sida har det mellan 17 maj 2019 och 19 juli 2019 

byggts en till tillbyggnad om 22,8 kvadratmeter, Tillbyggnad B. Inte heller 

Tillbyggnad B har uppförts med bygglov eller startbesked. 

Eftersom Tillbyggnad B är större än 15 kvadratmeter är undantaget från 

bygglovsplikt enligt 9 kap. 4 b § PBL inte tillämpligt för tillbyggnaden. Enligt 

9 kap. 2 § första stycket 2 PBL krävs det därför bygglov för tillbyggnaden. 

Den 1 november 2022 har fastighetsägarna ansökt om bygglov för 

Tillbyggnad B, varför frågan om bygglov för detta byggnadsverk kommer att 
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behandlas i bygglovsärendet Bygg.2022.434. I detta ärende föreslår 

Bygglovsenheten att bygglov kan ges för en mindre, ombyggd Tillbyggnad B i 

efterhand. 

Frågan om byggsanktionsavgift för olovligt uppförda byggnadsverk 

Rivning av Tillbyggnad A hade krävt rivningslov enligt 9 kap. 10 § första 

stycket 1 PBL och fastighetsägarna informerades om detta förhållande i förslag 

till beslut från den 12 augusti 2022. Ändå har fastighetsägarna rivit 

tillbyggnaden utan rivningslov och startbesked. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att Tillbyggnad A utifrån dess placering och 

utformning utgjorde del av bostadshuset, det vill säga inte del av garaget 

(komplementbyggnaden). I enlighet med 10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL 

och 9 kap. 16 § första stycket 1 PBF ska fastighetsägarna därför påföras en 

byggsanktionsavgift. 

För olovlig rivning av Tillbyggnad A bestäms enligt 9 kap. 16 § 1 PBF 

byggsanktionsavgiften på följande sätt: (0,4*pbb)+(0,002*pbb*sanktionsarea) 

Prisbasbelopp (pbb) för 2023 är 52 500 kr. 

Area: 17,7 kvm 

Sanktionsarea: 2,7 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,4*52500)+(0,002*52500*2,7) = 21 283 kr 

Tillbyggnad B har uppförts utan bygglov och startbesked. I enlighet med 

10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 7 § PBF ska de aktuella 

fastighetsägarna därför påföras en byggsanktionsavgift. 

Ifall Bygg- och miljönämnden ger bygglov till Tillbyggnad B enligt 

fastighetsägarnas ansökan kommer det tas ut en byggsanktionsavgift för den 

yta Tillbyggnad B upptar när nämnden tar upp frågan om byggsanktionsavgift. 

För Tillbyggnad B bestäms således enligt 9 kap. 7 § första stycket 1 PBF 

byggsanktionsavgiften på följande sätt: (0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea) 

Area: 22,8 kvm 

Sanktionsarea: 7,8 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: (0,5*52500)+(0,005*52500*7,8) = 28 297 kr 

Den sammantagna byggsanktionsavgiften blir därmed 49 580 kr. 

Byggsanktionsavgiften får tas ut, eftersom överträdelserna har skett inom de 

senaste fem åren, se 11 kap. 58 § PBL. 

 och  blev lagfarna fastighetsägare 

den 24 februari 2021. De aktuella fastighetsägarna har således inte byggt 

Tillbyggnad B utan bygglov. Bygg- och miljönämnden bedömer samtidigt att 

de tidigare fastighetsägarna som har begått överträdelsen inte bör påföras 

denna byggsanktionsavgift, eftersom de numera saknar rådighet över 
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fastigheten. De tidigare fastighetsägarna har därav inte nödvändigtvis möjlighet 

att göra rättelse för att undgå byggsanktionsavgiften för Tillbyggnad B enligt 

11 kap. 54 § PBL. 

Bygg- och miljönämnden bedömer därför att  och 

 enligt 11 kap. 57 § 3 PBL har fått en fördel av 

överträdelsen i och med att de förvärvade den aktuella fastigheten med den 

olovligt uppförda tillbyggnaden. De aktuella fastighetsägarna har samtidigt 

rådighet och faktisk möjlighet att undgå byggsanktionsavgift genom att göra 

rättelse. Byggsanktionsavgift för olovligt byggande av Tillbyggnad B ska 

därför tas ut av  och  

När Tillbyggnad A revs var  och  

fastighetsägare. Fastighetsägarna har också begått samt haft en fördel av 

överträdelsen. Byggsanktionsavgiften för denna överträdelse ska därför tas ut 

av fastighetsägarna. 

 och  är 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. 53 a § PBL. Skäl för att sätta ned avgiften föreligger inte. Att 

fastighetsägarna redan frivilligt har tagit bort Tillbyggnad A ändrar inte denna 

bedömning. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef  Florian Reitmann 

   Tillsynshandläggare 
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Bilagor 

1. Ortfoton 2018-2022 - 21 december 2022 

2. Bilder från platsbesök - 2 februari, 14 september och 11 oktober 2022 

3. Protokoll från platsbesök - 2 februari 2022 

4. Utdrag ur utredningen som tidigare har skickats till fastighetsägarna 

24 januari 2022 

5. Förslag till beslut - 12 augusti 2022 

6. Meddelande om rättelse - 5 september 2022 

7. Samtal med fastighetsägare - 26 september 2022 

8. Meddelande om rättelse - 26 september 2022 

9. Protokoll från platsbesök  - 14 september och 11 oktober 2022 

10. Förslag till beslut - 19 oktober 2022 

Beslut sänds med förenklad delgivning till 
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Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2023-01-09 

Bygg- och miljönämnden 
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TILLSYN.2022.42, Förbud och föreläggande 
på fastigheten Brogård 1:88 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro förelägger med stöd av

8 kap. 15 och 16 §§ samt 11 kap. 19 och 20 §§ plan- och bygglagen

(2010:900), PBL att  såsom fastighetsägare

samt Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag (JVAB), 556428-

5822 senast två månader efter att de enskilda har tagit del av beslutet

ska ha avlägsnat upplag 1 på fastigheten Brogård 1:88, se upplag som 

visas och markeras i bilagorna 1, 2 och 4. Föreläggandet gäller enligt

11 kap. 38 § PBL omedelbart. Föreläggandet förenas med stöd av

11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 1.000.000 kr för JVAB och

 vardera för varje påbörjad period om två månader som 

inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden

om två månader. Om detta föreläggande om borttagande inte följs, får

Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att

borttagande av upplagen ska genomföras på JVAB:s och

fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske.

2. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro förelägger med stöd av 

8 kap. 15 och 16 §§ samt 11 kap. 19 och 20 §§ PBL att 

 såsom fastighetsägare senast två månader efter att detta

beslut har fått laga kraft ska ha avlägsnat allt upplag i områden 2, 3, 4, 5

och 6 på fastigheten Brogård 1:88, se upplag i områden som visas och

markeras i bilagorna 1 och 2 (se område 2 s. 18-20, område 3 s. 21-40,

område 4 s. 41-71, område 5 s. 78-83 och område 6 s. 72-77).

Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap. 37 § PBL med ett löpande

vite om 1.000.000 kr för  för varje påbörjad period om två

månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den

föreskrivna tiden om två månader. Om detta föreläggande om 

borttagande inte följs, får Bygg-och miljönämnden enligt

11 kap. 27 § PBL besluta att borttagande av upplagen i områdena 2, 3,

4, 5 och 6 ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det

ska ske.

3. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro förelägger med stöd av

8 kap. 15 och 16 §§ samt 11 kap. 19 § PBL att 
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 såsom fastighetsägare senast två månader efter att detta beslut har 

fått laga kraft ska ha avlägsnat schaktmassor, avfall samt sprängsten i 

områden 7, 8 och 9 på fastigheten Brogård 1:88, se områden som visas 

och markeras i bilagorna 1 och 2 (område 7 s. 84-87, område 8 s. 88-89 

och område 9 s. 90-91). Föreläggandet förenas med stöd av 

11 kap. 37 § PBL med ett löpande vite om 300.000 kr för  

för varje påbörjad period om två månader som inleds utan att 

föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om två 

månader. Om detta föreläggande om avlägsnande inte följs, får Bygg-

och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att borttagande ska 

genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 
 

4. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro förelägger med stöd av 

11 kap. 20 §§ PBL  såsom fastighetsägare 

senast fyra månader efter att detta beslut har fått laga kraft att marken 

vid område 1, 2, 3, 4, 5 och 6 samt ”väg 1”, ”väg 2” och ”väg 3”på 

fastigheten Brogård 1:88 ska ha återställts till åker respektive 

golfanläggning samt marknivån ska ha återställts i enlighet med 

detaljplanen, se platserna som visas och markeras i bilagorna 1 och 2. 

Föreläggandet förenas med stöd av 11 kap. 37 § PBL med ett löpande 

vite om 1.000.000 kr för  för varje påbörjad period om två 

månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den 

föreskrivna tiden om fyra månader. Om detta föreläggande inte följs, 

får Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att 

återställandet ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur 

det ska ske. 

 

5. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro beslutar med stöd av 

11 kap. 31 § PBL att förbjuda Järfälla VA- & Byggentreprenad 

Aktiebolag, 556428-5822 samt  att utan lov 

uppföra, utöka, flytta eller väsentligt ändra upplag 1 på fastigheten 

Brogård 1:88, se upplag som visas och markeras i bilagorna 1, 2 och 4. 

Förbudet gäller enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det 

överklagas och fram till dess det har getts bygglov samt tillstånd enligt 

miljöbalken för att få uppföra, utöka, flytta eller väsentligt ändra 

befintligt upplag. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL ska Järfälla VA- & 

Byggentreprenad Aktiebolag samt vardera utge ett vite om 

1.000.000 kronor för varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar 

att förbudet enligt denna punkt överträds. 

 

6. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro beslutar med stöd av 

11 kap. 32 a § PBL att förbjuda Järfälla VA- & Byggentreprenad 

Aktiebolag, 556428-5822, att utan lov uppföra, flytta eller väsentligt 

ändra lovpliktiga upplag på fastigheten Brogård 1:88 och annan 
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fastighet i Upplands-Bro kommun. Förbudet gäller enligt 

11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det överklagas och fram till 

dess något annat bestäms. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL ska Järfälla 

VA- & Byggentreprenad Aktiebolag utge ett vite om 1.000.000 kronor 

för varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar att förbudet enligt 

denna punkt överträds. 

 

7. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro beslutar med stöd av 

11 kap. 32 a § PBL att förbjuda , att utan 

lov uppföra, flytta eller väsentligt ändra lovpliktiga upplag på 

fastigheten Brogård 1:88. Förbudet gäller enligt 11 kap. 38 § PBL 

omedelbart, även om det överklagas och fram till dess något annat 

bestäms. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL ska  utge ett vite om 

1.000.000 kronor för varje gång Bygg- och miljönämnden konstaterar 

att förbudet enligt denna punkt överträds. 

______________________________________________________________ 

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 fastighet har det utan lov anlagts ett större upplag av cirka 60.000 ton 

schaktmassor som kan påverka grundvatten samt vattenförekomster i närheten 

och även ett Natura 2000-område/naturreservat. Verksamhetsutövaren samt 

fastighetsägaren ska därför föreläggas att ta bort upplaget omedelbart samt 

förbjudas att utöka, flytta eller väsentligt ändra upplaget. 

Fastighetsägaren har även under en lång period utan lov gjort ett flertal upplag 

på en större yta. Upplagen består bland annat av schaktmassor i form av jord 

från närliggande exploateringsarbeten samt sprängsten som utgör avfall. 

Upplagen består delvis även av gräsavfall samt träavfall från anläggande eller 

underhåll av golfbanan på fastigheten. Delar av upplagen består av 

grus. Eftersom bygglov inte kan ges för upplagen i efterhand samt eftersom 

dessa anläggningar utgör ovårdad tomt ska upplagen avlägsnas. Mot bakgrund 

av detta agerande och för att förhindra att upplaget utan lov flyttas till annan 

plats ska verksamhetsutövaren och fastighetsägaren även ges ett förbud mot att 

utan lov uppföra, flytta eller väsentligt ändra lovpliktiga upplag på fastigheten 

respektive i Upplands-Bro kommun. 
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Beslutsunderlag 

 Ortfoton 2006-2022 

 Bilder från platsbesök 2022-11-10 och 2022-12-06 

 Protokoll från platsbesök 2022-06-30, 2022-11-10 och 2022-12-06 

 Inmätningar 

 Anteckning telefonsamtal 2022-11-11 

 Meddelande 2022-11-11 

 Meddelande 2022-11-14 

 Meddelande 2022-11-16 med bilagor 

 Information till JVAB och fastighetsägare 2022-12-19 

 Yttrande från fastighetsägare 2023-01-05 

 Tjänsteskrivelse 2023-01-09 

Ärendet 

Aktörer 

Verksamhetsutövare: Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag (JVAB), 

556428-5822, Skarprättarvägen 14, 176 77 Järfälla 

 

 

 

På fastigheten är verksamt bolaget Bro Hof Golf AB, 556638-1868 som 

bedriver en golfbaneanläggning. Verkställande direktör är  

Bolaget ägs genom moderbolaget Rödgläntan AB av   

.  

Bakgrund och förutsättningar 

Den 30 juni 2022 och 10 november 2022 uppmärksammar Bygglovsenheten att 

det har skapats ett stort upplag av schaktmassor på fastigheten Brogård 1:88, se 

bilagorna 1-3. 

Den 11 november 2022 och 14 november 2022 bekräftar företrädare för JVAB 

att bolaget i samförstånd med verkställande direktör för Bro Hof Golf AB, 

 har gjort ett tillfälligt upplag av massor på fastigheten, se 

bilaga 6. 

Den 14 november 2022 bekräftar  som företrädare för Bro Hof 

Golf AB att JVAB samt E.ON tillfälligt har fått göra upplag på fastigheten, se 

bilaga 7. 

Bygglovsenheten bedömer i det sammanhanget att Bro Hof Golf AB utgör 

förvaltare för fastigheten Brogård 1:88 i uppdrag av fastighetsägaren 
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Den 16 november 2022 inkommer ett yttrande från Miljöenheten om att det 

krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen för att få anlägga upplagen, se bilaga 8. 

Miljöenheten bedömer preliminärt att placering av upplaget är olämpligt, 

varför det inte kan ges tillstånd enligt miljöprövningsförordningen i efterhand. 

Den 6 december 2022 utför Bygglovsenheten och Miljöenheten ett till 

platsbesök. 

Den 19 december 2022 informerades JVAB och fastighetsägaren om Bygg- 

och miljönämndens aktuella bedömning samt möjlighet till rättelse för att 

kunna undgå byggsanktionsavgift, se bilaga 9. 

På fastigheten har det vidare inom de senaste fem åren utan lov anlagts ett 

flertal bygglovspliktiga upplag, upplagen 1-8. För dessa upplag ska därför en 

byggsanktionsavgift tas ut om det inte sker rättelse fram tills Bygg- och 

miljönämndens sammanträde den 9 mars 2023 

Områdena 1-6 utgör olovligt uppförda upplag som har funnits mindre än tio år 

mot vilka Bygg- och miljönämnden kan ingripa med rättelseföreläggande 

Sammantaget utgör på fastigheten områdena 1-9 ovårdad tomt. Mot dessa 

ovårdade platser kan Bygg- och miljönämnden ingripa med ett 

åtgärdsföreläggande. 

Av för fastigheten aktuell detaljplan 0315 framgår att marken för upplagen 1-8 

respektive områdena 1-9 ska utgöra åkermark respektive mark för 

golfanläggning (Y1). 

Den 5 januari 2023 har fastighetsägaren yttrat sig, se bilaga 10, och uppgett 

bland annat följande: 

”Inledningsvis kan här konstateras att de aktuella upplagen eller 

materialhögarna är av olika slag. JVAB:s upplag med massor härrör från ett 

kommunalt skolbyggnadsprojekt (upplag 1). Det som benämns upplag 2 är 

mark som upplåtits till E.ON i samband med utbyggnaden av fjärrvärmenätet i 

kommunen. Bro Hof har utan ersättning godtagit att marken tillfälligt används 

som upplagsplatser för dessa samhällsviktiga projekt. Det framstår som 

förvånande att Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun inte väger 

in och beaktar dessa angelägna bakomliggande kommunala intressen i sin 

bedömning av ärendet. Fastighetsägaren och Bro Hof Golf AB har inget 

egenintresse i saken utan har endast velat vara behjälpliga i dessa projekt. De 

övriga utpekade upplagen eller materialhögarna har däremot en direkt koppling 

till bedrivandet av golfbaneverksamheten och kan sägas vara en förutsättning 

för och ingå som en del av den enligt detaljplanen föreskrivna 

markanvändningen. 

Närmare kan anföras följande om de påstått olovliga upplagen (1-8) till vilka 

det hänvisas. 
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Upplag 1. JVAB:s tillfälliga upplag av massor från kommunens 

skolbyggnadsprojekt kommer att börjas köras bort i mitten av januari. 

Beräknad tidsåtgång 2–4 veckor. JVAB schaktar ur massor bredvid ett av 

Upplands-Bro kommuns arbeten för att kunna användas i flera andra av 

Upplands-Bro kommuns arbeten. Upplaget av schaktmassor kommer att tas 

bort och frågan framstår som en kommunintern angelägenhet. 

Upplag 2. E.ONs upplag i samband med fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen. 

Allt är idag avstädat och återställt per idag även den hårdgjorda ytan. 

Representanter för E.ON har uttryckt att tillstånd för upplag av material för 

utbyggnaden av fjärrvärme inte behövts på andra platser i kommunen eller i 

någon annan kommun. Upplaget har tagits bort. 

Upplag 3. Består av vägmaterial i fraktion 0-63mm. Material som används till 

att underhålla och förbättra en del vägar på golfbanorna 

Upplag 4. Består av ris och brännbart material som kommer att flisas under 

dom närmsta åren. Och även en del gamla schaktmassor som används för att 

underhålla och förbättra golfbanorna. 

Upplag 5. Brännbart material som kommer att eldas kommande vinter (godkänt 

av Attunda räddningstjänst). Jord och grästorv som ska användas och göras till 

kompost som sedan blir jordförbättrande material till golfbanorna. 

Upplag 6. Sprängsten och natursten som ska användas till golfbanorna vid 

förbättring av dessa, t.ex. vid olika brobyggen, förstärkningsmurar m.m. 

Upplag 7. Består av brännbart material som ska eldas närmaste tiden och även 

lite granvirke som avverkades i höstas och körde ut (granbarkborre). Även i 

övrigt olika typer av material som används i golfbanedriften. Bl.a. stenmjöl 0-4 

mm. (förbättringsmaterial till både naturstigen och kulturpromenaden). Grus i 

olika fraktioner som bl.a. 2-6 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, olika typer av 

dräneringsgrus. Även väggrus i olika fraktioner 0-16 mm och 0-32 mm. 

Upplag 8. Sprängsten som används i golfbanedriften, t.ex. när strandskoningen 

ska underhållas m.m. 

Sammantaget utgörs i princip alla så kallade ’upplag’ av material som används 

nästan dagligen vid drift och underhåll av golfbanan. Vidare förekommer en 

del gamla schaktmassor som används vid ombyggnation och 

förbättringsarbeten av vissa delar av golfbanorna.” 

 

Tillämpliga bestämmelser 

Frågan om bygglov, föreläggande och förbud 

Enligt 6 kap. 1 § 2 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF krävs det 

bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag 

och materialgårdar. 
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Enligt 6 kap. 2 § 5 PBF krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, 

flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i 6 kap. 1 § 2 PBF, om det 

är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar 

i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och 

anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

Av 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår att med 

byggnadsverk avses en byggnad eller annan anläggning. 

Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL ska i ärenden om bygglov och vid 

åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag bebyggelse 

och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av 

byggnadsverk enligt denna lag inte ske så att det avsedda byggnadsverket kan 

medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som 

innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 

annat sätt. 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska vid planläggning och i andra ärenden enligt denna 

lag miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas. 

Av 2 kap. 11 § PBL framgår följande. Planläggning och annan prövning enligt 

denna lag som avser en användning av ett mark- eller vattenområde som också 

har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska samordnas med det andra 

arbetet, om det lämpligen kan ske. 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad bland annat vara lämplig för sitt ändamål 

och ha en god form-, färg- och materialverkan. 

 

Av 8 kap. 3 § 1 PBL framgår att i den omfattning som framgår av föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § PBL ska det som enligt 

8 kap. 1 § PBL gäller för en byggnad också gälla för en annan anläggning. 

Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken 

för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 

trafiken inte uppkommer. 

Av 8 kap. 16 § PBL framgår att det som gäller i fråga om vård och skötsel av 

en tomt enligt 8 kap. 15 § PBL ska i skälig utsträckning också tillämpas på 

allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader. 

Av 9 kap. 11 § PBL framgår att det krävs marklov för schaktning eller fyllning 

som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt 

eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i 

detaljplanen. 
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Av 10 kap. 2 § 2 PBL framgår att om annat inte särskilt anges i denna lag eller 

i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett 

byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte 

strider mot, om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de 

områdesbestämmelser som gäller för området. 

Av 11 kap. 19 § PBL framgår att om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och 

därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 

denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 

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. 19 eller 

20 §§ PBL inte följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska 

genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 

Av 11 kap. 31 § PBL framgår att om det är uppenbart att ett byggnads-, 

rivnings- eller markarbete eller en annan åtgärd strider mot denna lag eller en 

föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 

byggnadsnämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter. 

Av 11 kap. 32 a § PBL framgår att byggnadsnämnden får i samband med ett 

föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL förbjuda att den olovliga åtgärden utförs 

på nytt, om den kräver bygglov. 

Av 11 kap. 37 § PBL framgår att ett föreläggande enligt 11 kap. 19 

eller 20 §§ PBL eller ett förbud enligt 11 kap. 31 och 32 a §§ PBL får förenas 

med vite. 

Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 19 eller 

20 §§ PBL får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som föreläggandet 

eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller 

beslutet inte har fått laga kraft. 

Beslut om förbud enligt 11 kap. 31 eller 32 a §§ PBL gäller omedelbart, om 

något annat inte bestäms. 

Frågan om tillståndsplikt enligt miljöbalken m.m. 

Av 4 kap. 2 § miljöbalken (1998:808), MB framgår att inom följande områden 

skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
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särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 

andra ingrepp i miljön: 

- Mälaren med öar och strandområden, 

 

Enligt 7 kap. 28 a § MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som 

har förtecknats enligt 7 kap. 27 § MB första stycket 1 eller 2. 

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som 

direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen 

av det berörda området. 

 

Av 1 kap. 3 § i miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF framgår att om 

det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att 

tillståndsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas 

utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken. 

Av 1 kap. 10 § MPF framgår följande. Om det i fråga om en verksamhet eller 

åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får 

verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till 

tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket 

"anmälningsplikt C". 

Enligt 29 kap. 35 § MPF gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 

för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan 

förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. 

Enligt 29 kap. 48 § MPF gäller tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 för 

att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 

vid något tillfälle är 

   1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

   2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 

Av 29 kap. 49 § MPF framgår att anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 

gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 

fall. 
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Bygg- och miljönämndens bedömning 

Upplag av JVAB 

Upplag 1 som tillhör och har gjorts av JVAB visas och markeras i bilagorna 1, 

2 och 4. Upplaget har anlagts efter den 19 juli 2019 och utgör en anläggning. 

Bygglovsenheten bedömer att det krävs bygglov för att anordna, inrätta, 

uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag enligt 6 kap. 1 § 2 PBF. 

Undantaget enligt 6 kap. 2 § 5 PBF är inte tillämpligt. Upplaget har uppförts 

utan bygglov och startbesked. 

Bygglovsenheten bedömer att bygglov inte kan ges för upplag 1 i efterhand av 

följande skäl: 

Upplag 1 består av schaktmassor i form av jord från närliggande 

exploateringsarbeten och utgör avfall. Mot denna bakgrund är upplaget av 

JVAB inte lämpligt utformat och placerat med hänsyn till landskapsbilden, 

naturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, se 

2 kap. 6 § första stycket PBL.  

Upplaget av JVAB bestående av en stor mängd schaktmassor medför enligt 

2 kap. 9 § PBL en betydande olägenhet för närmiljön, grundvatten och 

naturvärden i närliggande naturområden samt vattenförekomster. I och med 

massornas placering kan det ses som olämpligt, eftersom området är klassat 

som ”betydelsefullt område för ekosystemtjänsten hälsa och inspiration” samt 

värdefull natur. Området är också artrikt i fågelväg med häckmiljö för flera 

rödlistade arter. Området har ett högt artvärde och påtagligt biotopvärde. 

Området är inom riksintresse för de samlade natur-och kulturvärdena för 

Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB. 

Upplagsplatsen gränsar även till Brobäcken som i sin tur mynnar ut i Broviken 

som är ett natura 2000 område. Det är av stort vikt att massorna inte riskerar att 

sprida föroreningar till markområdet och/eller Brobäcken/Broviken samt att 

verksamheten inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till stånd 

om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden eller påverkar turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen negativt. 

Innehållet och placering av upplaget har inte enligt 2 kap. 10 § PBL prövats om 

anläggningen följer miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken. 

Upplaget bedöms inte heller vara lämpligt för sitt ändamål eller har en god 

form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § och 3 § 1 PBL. 

Upplaget utgör även ovårdad tomt respektive anläggning enligt 8 kap. 15 och 

16 §§ PBL. 
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Av detaljplanekartan framgår att det aktuella området ska utgöra åkermark 

respektive golfanläggning, varför bygglov för upplaget inte heller kan ges av 

denna grund. 

 

Upplaget hade vid inmätning den 9 december 2022 en lägsta punkt om 8,56 m 

samt 15,91 m som högsta punkt över havsnivån. Miljöenheten bedömer 

preliminärt att området består av 59 800 ton jord- och schaktmassor på platsen 

(11 500 kvm x genomsnittlig höjd om 4 m x 1,3 t per kubikmeter jord). 

Upplaget har således anlagts utan att söka tillstånd enligt 29 kap. 35 och 

48/49 §§ MPF. Av 1 kap. 3 och 10 §§ MPF framgår att verksamheten om att 

lägga upp schaktmassor av aktuell volym inte får bedrivas utan tillstånd eller 

anmälan. Kommunens miljöenhet har utifrån upplagets innehåll och placering 

bedömt att upplaget av schaktmassor inte bör ske på aktuell plats och med 

aktuell utformning. 

Upplaget har funnits på platsen en längre tid. Vidare är dess beskaffenhet oklar 

och JVAB inte har sökt tillstånd för och beskrivit verksamheten. Upplaget 

utgör således en betydande olägenhet som även medför fara för närmiljön, 

naturvärden samt grundvatten och närliggande vattenförekomster. Inom 

omedelbar närhet, väster om upplaget ligger exempelvis Brobäcken samt en 

mindre sjö strax söder om upplaget. Även Broviken och Mälaren påverkas av 

upplaget. 

Eftersom upplaget inte kan ges bygglov eller andra erforderliga tillstånd i 

efterhand ska det avlägsnas. Upplaget har inte funnits på platsen längre än tio 

år, varför JVAB och fastighetsägaren kan föreläggas att ta bort upplaget med 

stöd av 11 kap. 20 §§ PBL. Bygglovsenheten bedömer att det är rimligt att 

upplaget ska vara avlägsnat två månader efter att de enskilda har tagit del av 

beslutet. Beslutet ska gälla omedelbart. Att fastighetsägaren numera har 

uppgett att massorna kommer vara avlägsnade under januari eller början av 

februari ändrar inte denna bedömning. 

Upplag 1 har förberetts och uppförts under lång tid utan att det har sökts något 

tillstånd för verksamheten. Fastighetsägaren har uppgett att massorna har lagts 

utan motprestation på platsen i syfte att stödja kommunen i ett 

exploateringsprojekt. Bygglovsenheten bedömer däremot att ingen sådan 

omständighet skulle ha medfört att det inte hade behövts tillstånd för 

verksamheten eller att upplaget ska kunna vara kvar. JVAB har inte svarat på 

skrivelsen från den 19 december 2022. 

Mot bakgrund av detta agerande och fastighetsägarens inställning behöver 

föreläggandet med stöd av 11 kap. 37 § PBL förenas med ett löpande vite om 

1.000.000 kr för JVAB och fastighetsägaren vardera för varje påbörjad period 

om två månader som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den 

föreskrivna tiden om två månader. 
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Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg-

och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att borttagande av upplaget 

ska genomföras på de enskildas bekostnad och hur det ska ske. 

Sammansättning, vård och skötsel samt placering av upplag 1 (som 

överensstämmer med område 1, se bilaga 1) medför att anläggningen strider 

som ovårdat område/anläggning mot 8 kap. 15 och 16 §§ PBL. Med stöd av 

11 kap. 19 § PBL ska upplaget även av denna grund avlägsnas. 

Med anledning av JVAB:s och fastighetsägarens agerande, verksamhetens 

stora volym samt att de enskilda ifrågasätter behov av tillstånd för att skapa 

aktuellt upplag behövs med stöd av 11 kap. 31 § PBL ett förbud mot att få utan 

lov uppföra, utöka, flytta eller väsentligt ändra upplag 1 på fastigheten 

Brogård 1:88. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL ska JVAB samt  

vardera utge ett vite om 1.000.000 kronor för varje gång Bygg- och 

miljönämnden konstaterar att förbudet överträds. Förbudet ska gälla enligt 

11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det överklagas och fram till dess det 

har getts bygglov samt tillstånd enligt miljöbalken för att få utöka, flytta eller 

väsentligt ändra befintligt upplag. 

Eftersom upplag 1 lätt utan lov kan återuppföras på fastigheten eller flyttas till 

annan fastigheten ska med stöd av 11 kap. 32 a § PBL verksamhetsutövaren 

JVAB förbjudas att utan lov uppföra, flytta eller väsentligt ändra lovpliktiga 

upplag på fastigheten Brogård 1:88 respektive annan fastighet i Upplands-Bro 

kommun. Förbudet ska gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det 

överklagas och fram till dess något annat bestäms. Med stöd av 11 kap. 37 § 

PBL ska JVAB utge ett vite om 1.000.000 kronor för varje gång Bygg- och 

miljönämnden konstaterar att förbudet enligt denna punkt överträds. 

Vitesbeloppen enligt 11 kap. 37 § PBL har bestämts utifrån att det handlar om 

en större verksamhet med potentiellt mycket påverkan på omgivningen samt 

potentiell stor ekonomisk vinning för både JVAB och fastighetsägaren om 

upplaget skulle vara kvar eller utan lov återuppförs respektive flyttas till annan 

fastighet. Beloppen har även bestämts och är rimliga utifrån fastighetens 

taxeringsvärde, fastighetsägarens förmögenhet samt JVAB:s senaste 

årsomsättning. 

Upplag av fastighetsägaren 

På fastigheten har det vidare av fastighetsägaren utan lov gjorts ett flertal 

bygglovspliktiga upplag. Av ortfoton med markeringar samt foton från 

tillsynsbesök i bilaga 2 framgår följande: 

Upplag 2 (s. 18-20, upplag av E.ON) har uppförts efter juli 2021. 

Fastighetsägaren har uppgett att upplaget har avlägsnats, men har inte lämnat in 

någon dokumentation till stöd för detta påstående. 
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Upplag 3 (s. 21-26), upplag 4 (s. 27-40), upplag 5 (s. 41-50), upplag 6 (s. 51-

55), upplag 7 (s. 56-71) samt upplag 8 (s. 72-77) har uppförts efter 

april/maj 2018. 

Upplag 2-8 ingår i områden 2-6 som utgör upplag och som har uppförts efter 

maj 2013 (se ortfoton i bilaga 1). 

Bilder från tillsynsbesök finns i bilaga 2 för område 2 (s. 18-20), område 3 

(s. 21-40), område 4 (s. 41-71), område 5 (s. 78-83), område 6 (s. 72-77), 

område 7 (s. 84-87), område 8 (s. 88-89) och område 9 (s. 90-91). 

Områden 7-9 utgör upplag som har uppförts för längre än tio år sedan. 

Fastighetsägaren har sammantagen uppgett att upplagen 3-8 har en direkt 

koppling till bedrivandet av golfbaneverksamheten och kan sägas vara en 

förutsättning för och ingår som en del av den enligt detaljplanen föreskrivna 

markanvändningen. 

Sammantaget utgörs i princip alla upplag av material som används nästan 

dagligen vid drift och underhåll av golfbanan. Vidare förekommer en del gamla 

schaktmassor som används vid ombyggnation och förbättringsarbeten av vissa 

delar av golfbanorna. 

Bygglovsenheten bedömer att de aktuella upplag/områden utgör anläggningar. 

Bygglovsenheten bedömer att det krävs bygglov för att anordna, inrätta, 

uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplagen enligt 6 kap. 1 § 2 PBF. 

Undantaget enligt 6 kap. 2 § 5 PBF är inte tillämpligt. Samtliga upplag har 

således uppförts utan bygglov och startbesked. Att upplagen på något sätt 

dagligen eller långsiktigt skulle ingå i golfbanans verksamhet ändrar inte denna 

bedömning. 

Bygglovsenheten bedömer att bygglov inte kan ges för upplagen 2-8 respektive 

områden 2-6 i efterhand av följande skäl: 

Upplagen består bland annat av schaktmassor i form av jord från närliggande 

exploateringsarbeten samt sprängsten som utgör avfall. Upplagen består delvis 

även av gräsavfall samt träavfall från anläggande eller underhåll av golfbanan. 

Delar av upplagen består av grus. Mot denna bakgrund är upplagen inte 

lämpligt utformade och placerade med hänsyn till landskapsbilden, 

naturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, se 

2 kap. 6 § första stycket PBL.  

Upplagen bedöms inte heller vara lämpliga för sitt ändamål eller har en god 

form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § och 3 § 1 PBL. 

Av detaljplanekartan framgår att det aktuella området ska utgöra åkermark 

respektive golfanläggning. Trots fastighetsägarens påstående är det inte 

klarlagt att upplagen inte skulle vara avfall och därför ingå i den dagliga 

verksamheten av golfbanan. Bygglov för upplagen kan därför inte heller ges av 

denna grund. 
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Eftersom upplagen 2-8 respektive områden 2-6 inte kan ges bygglov i 

efterhand ska de avlägsnas.  

Utöver de nämnda upplagen utgör områden 7-9 ovårdade platser på fastigheten 

och som består av delvis med gräs bevuxna schaktmassor, växtavfall samt 

sprängsten. Fastighetsägaren har inte yttrat sig om de dessa områden. 

Sammansättning av material, vård och skötsel samt placering av upplagen 2-8 

respektive områden 2-9 medför att dessa strider som ovårdade 

områden/anläggningar mot 8 kap. 15 och 16 §§ PBL och behöver därför 

avlägsnas. 

Om detta föreläggande om borttagande av upplag respektive städning av 

områden inte följs, får Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 

besluta att åtgärderna ska genomföras på den enskildas bekostnad och hur det 

ska ske. 

Med anledning av fastighetsägarens agerande, verksamhetens stora volym och 

långvarighet samt att han ifrågasätter behov av tillstånd för att skapa aktuella 

upplag behövs ett förbud för fastighetsägaren mot att få uppföra, flytta eller 

väsentligt ändra lovpliktiga upplag på fastigheten Brogård 1:88. Förbudet ska 

gälla enligt 11 kap. 38 § PBL omedelbart, även om det överklagas och fram till 

dess något annat bestäms. Med stöd av 11 kap. 37 § PBL ska  utge 

ett vite om 1.000.000 kronor för varje gång Bygg- och miljönämnden 

konstaterar att förbudet överträds. 

 

Återställande av marken 

Av aktuell detaljplan 0315 framgår att marken för upplagen ska utgöra 

åkermark respektive mark för golfanläggning (Y1). 

Av ortfoton framgår att platsen för upplag 1 för JVAB har beretts innan själva 

upplaget har skapats. 

Företrädaren för E.ON har uppgett att marken behövde hårdgöras för att 

bolaget kunde uppföra upplag 2 på platsen. 

Av foton från tillsynsbesök (s. 1-71) tillsammans med ortfoton framgår vidare 

att marknivån har förändrats vid anläggande av upplag 1 samt fastighetsägarens 

upplag 2-7. 

På fastigheten har även – under förändring av marknivåer – vägar anlagts, se 

ortfoton över en förteckning av vägarna samt foton från tillsynsbesök (s. 1-55). 

Bygglovsenheten bedömer att anläggandet och utformningen av dessa vägar 

inte överensstämmer med aktuell detaljplan som avser åkermark respektive 

golfbana, se 10 kap. 2 § 2 PBL. Marknivån har även höjts för att anlägga dessa 

vägar utan att det enligt 9 kap. 11 § PBL har sökts marklov för detta. 
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Fastighetsägaren ska därför med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggas att 

återställa marken i områdena 1-9 samt för vägarna 1-3 till åkermark respektive 

golfanläggning samt återställa markens höjdnivåer för dessa platser. 

Markförändringarna har genomförts under lång tid utan att det har sökts något 

tillstånd för åtgärderna. Fastighetsägaren har även underlåtit att yttra sig i 

denna fråga förutom att upplag 2 har avlägsnats och att marken i område 2 

skulle ha återställts. Fastighetsägaren har dock inte kommit in med 

dokumentation för att stödja detta påstående. 

Mot bakgrund av detta agerande och att det handlar om stora ytor behöver 

föreläggandet med stöd av 11 kap. 37 § PBL förenas med ett löpande vite om 

1.000.000 kr för fastighetsägaren för varje påbörjad period om två månader 

som inleds utan att föreläggandet har efterlevts inom den föreskrivna tiden om 

fyra månader. 

Om detta föreläggande om återställande enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får 

Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärderna ska 

genomföras på den enskildas bekostnad och hur det ska ske. 

Barnperspektiv 

Inga barn berörs av beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef   Florian Reitmann 

    Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ortfoton 2006-2022 

2. Bilder från platsbesök 2022-11-10 och 2022-12-06 

3. Protokoll från platsbesök 2022-06-30, 2022-11-10 och 2022-12-06 

4. Inmätningar 

5. Anteckning telefonsamtal 2022-11-11 

6. Meddelande 2022-11-11 

7. Meddelande 2022-11-14 

8. Meddelande 2022-11-16 med bilagor 

9. Information till JVAB och fastighetsägare 2022-12-19 

10. Yttrande från fastighetsägare 2023-01-05 
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Beslut sänds till 

  

 

  

Beslutet sänds som kopia till 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Florian Reitmann 

Tillsynshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Florian.Reitmann@upplands-bro.se 

2022-11-28     

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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TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av 
bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 
2:106 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL att förelägga HSB Brf Norrhöjden i 

Upplands Bro, 717000-0959 såsom ägare till fastigheten 

Kungsängens Kyrkby 2:106 att i byggnaden på Ringvägen 14 i lägenhet 

1205 återställa den bärande väggens egenskaper och funktion. 

Återställandet ska ha genomförts senast tre månader efter att detta 

beslut har delgetts HSB Brf Norrhöjden i Upplands Bro. Den bärande 

väggen som ska återställas visas och markeras i till beslutet bifogade 

foton, väggkarta och bygglovsritningar, se bilaga 1, 2, 5 och 8. 

 

Beslutet om att återställa den bärande delen av byggnadens 

konstruktion i form av den bärande väggen ska enligt 11 kap. 38 § PBL 

gälla omedelbart. 

 

Om detta föreläggande om återställande av bärande vägg inte följs, får 

Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att den 

bärande väggen ska återställas på fastighetsägarens bekostnad och hur 

det ska ske. 

 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 11 § 3 plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF påförs HSB Brf Norrhöjden i 

Upplands Bro en byggsanktionsavgift om 2 415 000 kr på grund av att 

det har påbörjats en ändring av byggnaden Ringvägen 14 i  

 på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:106 och ändringen innebär 

att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs utan att 

startbesked har meddelats för ändringen, se den ändrade bärande 

väggen som visas och markeras i till beslutet bifogade foton, väggkarta 

och bygglovsritningar, se bilaga 1, 2, 5 och 8. 
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Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter 

det att beslutet har delgetts HSB Brf Norrhöjden i Upplands Bro. 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 

I en lägenhet i ett flerbostadshus har det av en bostadsrättsägare utan anmälan 

tagits bort en bärande vägg mellan köket och hallen. Fastighetsägaren har 

inkommit med utredningar om byggnadens konstruktion som visar att denna 

bärande vägg inte borde ha tagits bort. Den bärande väggens egenskaper och 

funktion behöver därför återställas. Fastighetsägaren och bostadsrättsägaren har 

därför fått den 21 september 2022 information från Bygglovsenheten om att en 

byggsanktionsavgift kommer tas ut den 15 december 2022 om den bärande 

väggen inte har återställts till dess. Den 3 oktober 2022 inkommer 

bostadsrättsägaren med en anmälan om att den bärande väggen ska återställas. 

Det saknas dock i skrivande stund allt erforderligt underlag om byggnadens 

konstruktion och beskaffenhet samt hur återställandet ska genomföras. Den 

bärande väggen har därför hittills inte återställts. Fastighetsägaren ska därför 

föreläggas att återställa den bärande väggens egenskaper och funktion. 

Eftersom överträdelsen har gjorts inom de senaste fem åren ska en 

byggsanktionsavgift tas ut av fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 

 Bilder från platsbesök 2022-08-12 

 Protokoll från platsbesök 2022-08-12 

 Anmälan 2020-07-29 

 Meddelande 2022-08-24 

 Väggar – klassning 

 Väggar – utredning 2007 

 Väggar – utredning 2009 

 Bygglovshandlingar med inmätning 

 Förslag till beslut 2022-09-21 

 Tjänsteanteckning 2022-09-22 

 Tjänstanteckning 2022-09-27 

 Tjänsteanteckning 2022-09-29 

 Tjänsteskrivelse 2022-11-28 
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 Skrivelse från ordförande i Brf Norrhöjden 2022-12-08 

Ärendet 

Fastighetsägare och bostadsrättsägare 

HSB Brf Norrhöjden i Upplands Bro, 717000-0959, Box 162, 177 23 Järfälla 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut med tillhörande bilagor delgavs fastighetsägaren och 

bostadsrättsägaren den 21 respektive den 22 september 2022 med post och 

e-post. 

Bakgrund och förutsättningar 

Den 29 juli 2022 underrättade bostadsrättsföreningens ordförande, 

, om att på Ringvägen 14 har bostadsrättsägare  i 

 troligtvis rivit en bärande vägg. Väggen bestod enligt honom av 

armerad betong, se bilaga 3. 

Den 12 augusti 2022 gjorde Bygglovsenheten ett tillsynsbesök i lägenheten, se 

bilaga 1, 2, 10-12. Vid tillsynsbesöket dokumenterade inspektörerna att en del 

av den bärande väggen i köket i lägenheten i nordöstra hörnan av byggnaden 

har tagits bort, se ritning med markering nedan: 
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Bostadsrättsägaren uppgav vid besöket att ingreppet har företagits för mindre 

än tre månader sedan. Enligt bostadsrättsägaren skulle det ha gjorts liknande 

ingrepp i många lägenheter i husen på fastigheten. 

Inspektörerna uppmätte att cirka 75 cm av väggen har tagits bort i en höjd på 

cirka 1,17 meter och en bredd på cirka 14 cm. 

Den 24 augusti 2022 inkommer bostadsrättsföreningens ordförande med 

utredningar om byggnadens konstruktion och aktuella skick, se bilaga 4-7. 

Utredningarna som bostadsrättsföreningen beställde 2007 och 2009 utgör 

tekniska utlåtanden angående sprickor i ytterväggar i föreningens byggnader. 

Dokumenten berör främst byggnaden Ringvägen 12 men kan även appliceras 

på Ringvägen 14, eftersom den senare byggnaden är av samma konstruktion 

och ålder. 

Utredningen i 2009-års-dokumentet kommer fram till att föreningen inte bör 

tillåta att väggar tas ned utan särskild utredning för att inte skapa fler sprickor i 

onödan. Enligt utredningen inkluderar detta även väggar av 70 mm-lättbetong 

som normalt inte är bärande, eftersom dessa skulle vara ”ofrivilligt bärande 

väggar”. 

Den 3 oktober 2022 inkommer bostadsrättsägaren med en anmälan om att den 

bärande väggen ska återställas. Det saknas dock i skrivande stund allt 

erforderligt underlag om byggnadens konstruktion och beskaffenhet samt hur 

återställandet ska genomföras. 

Tillämpliga bestämmelser 

Frågan om krav på anmälan för att göra ingrepp i en bärande vägg 

Av 6 kap. 5 § första stycket 3 PBF framgår att för åtgärder som inte kräver lov 

krävs det en anmälan vid en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att 

konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens 

planlösning påverkas avsevärt. 

Frågan om föreläggande för att återställa den bärande väggen 

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 11 kap. 20 § PBL inte 

följs, får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
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Av 11 kap. 38 § PBL framgår att i ett föreläggande enligt 11 kap. 20 § PBL får 

byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet 

avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har 

fått laga kraft. 

Frågan om byggsanktionsavgift för att ha tagit bort delar av en bärande 

vägg utan anmälan 

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. 

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: 

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. 61 § PBL framgår 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. 

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. 11 § 3 PBL framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 

10 kap. 3 eller 3 a § PBL påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver 

anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3 PBF, eller en åtgärd som avser en del 

av en sådan ändring, och som berör de bärande delarna eller påverkar 

planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar 

åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden 

enligt 10 kap. 24 § 6 PBL i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas 

är för ett flerbostadshus 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen. 

Bygg- och miljönämndens bedömning 

Frågan om krav på anmälan och återställande av den bärande väggen 

Bostadsrättsföreningens utredningar från 2007 och 2009 har kommit fram till 

att föreningen inte bör tillåta att väggar tas ned utan särskild utredning för att 

motverka sprickbildning i byggnader. Enligt 2009 års-utredning inkluderar 

detta även väggar av 70 mm-lättbetong som normalt inte är bärande, eftersom 

dessa skulle vara ”ofrivilligt bärande väggar”. 

Utredningen från 2009 uppger att bostadsrättsföreningens styrelse efter 2007 

års-utredningen – trots rekommendation att avstå från sådant – har beviljat 

30 stycken rivningar av väggar. Det framgår dock inte av utredningen om 

någon av dessa ytterligare rivningar har gjorts på Ringvägen 14. 

Utredningens klassning av väggar har kommit fram till att den aktuella väggen 

där ändringen har gjorts utgör en bärande vägg som är mellan 125-170 mm 

djup. Enligt bygglovsritningarna är väggen 140 mm djup. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att den aktuella ändringen i lägenhet  

på Ringvägen 14 utgör en sådan ändring av byggnad enligt 6 kap. 5 § första 

stycket 3 PBF som kräver en anmälan, eftersom ändringen innebär att 

konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Varken bostadsrättsägaren 

eller bostadsrättsföreningen har gjort en sådan anmälan innan åtgärden vidtogs. 



12 TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:106 - BMN 22/0010-7 TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:106 : TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:106

 

 
   

Datum Vår beteckning 7 (9)  
2022-11-28 BMN 22/0010 

 
 

Bygg- och miljönämnden konstaterar vidare att det inte har gjorts en sådan 

utredning om byggnadens bärande delar innan väggen har tagits bort. Samtidigt 

utgör enligt tidigare utredningar den delen av väggen som har rivits bort en så 

kallad bärande vägg. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att mot bakgrund av att det saknas en 

utredning om byggnadens bärande konstruktion samt ingreppets påverkan på 

byggnadens bärande konstruktion att den bärande väggens bärförmåga behöver 

återställas. 

Bygg- och miljönämnden anser i det sammanhanget att återställande av den 

bärande väggens egenskaper för byggnaden möjliggörs enbart genom att en ny 

konstruktion på den aktuella platsen tillskapas. En sådan konstruktion är 

samtidigt en åtgärd som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3 PBF, 

eftersom ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar 

berörs. Återställande av den bärande väggen betyder därför att fastighetsägaren 

behöver göra en anmälan om ändring i byggnadens konstruktion samt få 

startbesked och slutbesked om den vill återställa väggens bärande egenskaper 

och funktion. 

Den 3 oktober 2022 inkom bostadsrättsägaren med en anmälan om att den 

bärande väggen ska återställas. Det saknas dock i skrivande stund allt 

erforderligt underlag om byggnadens konstruktion och beskaffenhet samt hur 

återställandet ska genomföras. Eftersom fastighetsägaren inte frivilligt har 

återställt den bärande väggen får Bygg- och miljönämnden förelägga 

bostadsrättsföreningen att fullgöra detta. 

Bygg- och miljönämnden har fått information från bostadsrättsägaren att 

ändringen gjordes under april-maj 2021, det vill säga utan att det har gått tio år. 

Bygg- och miljönämnden får därför med stöd av 11 kap. 20 § PBL förelägga 

fastighetsägaren att återställa väggens bärande funktion. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att det är rimligt att återställande av 

väggens bärande funktion ska ha skett tre månader efter att detta föreläggande 

har delgetts fastighetsägaren. 

Eftersom det är mycket oklart vilken påverkan det aktuella samt tidigare 

ingrepp har på byggnadens bärande konstruktion samt för att förhindra 

ytterligare påverkan på byggnadens hållfasthet ska föreläggandet om att 

återställa den bärande väggen gälla mot fastighetsägaren omedelbart trots att 

föreläggandet inte har fått laga kraft, se 11 kap. 38 § PBL. 

Om detta föreläggande om återställande av den bärande väggens egenskaper 

och funktion enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, får Bygg-och miljönämnden 

enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att återställandet ska genomföras på 

fastighetsägarens bekostnad och hur det ska ske. 

Frågan om byggsanktionsavgift för olovligt ingrepp i byggnadens bärande 

konstruktion 



12 TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:106 - BMN 22/0010-7 TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:106 : TILLSYN.2022.29, Olovligt borttagande av bärande vägg, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:106

 

 
   

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2022-11-28 BMN 22/0010 

 
 

Bygg- och miljönämnden bedömer att den aktuella ändringen i lägenhet  

på Ringvägen 14 utgör en sådan ändring av byggnad enligt 6 kap. 5 § första 

stycket 3 PBF som kräver en anmälan, eftersom ändringen innebär att 

konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Varken bostadsrättsägaren 

eller bostadsrättsföreningen har gjort en sådan anmälan innan åtgärden vidtogs. 

I enlighet med 10 kap. 3 § PBL, 11 kap. 51 § PBL och 9 kap. 11 § 3 PBF ska 

därför påföras en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften får tas ut, 

eftersom överträdelsen har skett inom de fem senaste åren, se 

11 kap. 58 § PBL. 

Prisbasbelopp (pbb) för 2022 är 48 300 kr. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att arean för ingreppet i den bärande 

konstruktionen utgörs av hela byggnaden, eftersom ingreppet har inverkan på 

hela byggnadens konstruktion och hållfasthet. Bruttoarean som berörs är därför 

sammansatt av följande våningar, se bilaga 8: 

- Källarplan: 436,91 kvm 

- Bottenplan: 427,19 kvm 

- 7 stycken våningsplan: 422,46 kvm x 7 = 2 957,22 kvm 

- Vindsplan: 278,39 kvm 

Den sammantagna bruttoarean för Ringvägen 14 blir därför 4 099,71 kvm. 

Den beräkningsgrundande formeln för byggsanktionsavgiften är enligt 

9 kap. 11 § 3 PBF: (0,25*pbb)+(0,0125*pbb*sanktionsarea) 

För den olovliga ändringen bestäms byggsanktionsavgiften till följande: 

Area: 4 099,71 kvm 

Sanktionsarea: 4084,71 kvm 

Beräknad sanktionsavgift: 

(0,25*48300)+(0,0125*48300*4084,7) = 2 478 212 kr 

Enligt 9 kap. 1 § PBF justeras den faktiska sanktionsavgiften ner till 

maxbeloppet på 50 pbb: 2 415 000 kr 

HSB Brf Norrhöjden i Upplands Bro var fastighetsägare när överträdelsen 

begicks. Bygg- och miljönämnden bedömer därför att HSB Brf Norrhöjden i 

Upplands Bro ska betala byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 57 § 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. 

Barnperspektiv 

Barn har precis som vuxna rätt att bo i hus som har en god hållfasthet.  
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Datum Vår beteckning 9 (9)  
2022-11-28 BMN 22/0010 

 
 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman 

Tf bygglovschef   Florian Reitmann

    Tillsynshandläggare 

 

Bilagor 

1. Bilder från platsbesök 2022-08-12 

2. Protokoll från platsbesök 2022-08-12 

3. Anmälan 2020-07-29 

4. Meddelande 2022-08-24 

5. Väggar – klassning 

6. Väggar – utredning 2007 

7. Väggar – utredning 2009 

8. Bygglovshandlingar med inmätning 

9. Förslag till beslut 2022-09-21 

10. Tjänsteanteckning 2022-09-22 

11. Tjänstanteckning 2022-09-27 

12. Tjänsteanteckning 2022-09-29 

13. Skrivelse från ordförande i Brf Norrhöjden 2022-12-08 

Beslut sänds till 

 Beslutet sänds med mottagningsbevis till: 

 HSB Brf Norrhöjden i Upplands Bro, Box 162, 177 23 Järfälla 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2023-01-10    

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.2022.434, Bygglov i efterhand för 
tillbyggnad av bostadshus, BRUNNA 4:242 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov inkl. rivningslov för 

Tillbyggnad B med justerad utformning enligt aktuell ansökan med stöd 

av 9 kap. 30 och 34 §§ plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift för bygglov enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 9 

juni 2021, § 93.  

Bygglovsavgift:   4 375 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 40-45 §§ Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Vid ett enbostadshus har det av tidigare fastighetsägarna utan bygglov och 

startbesked gjorts ett flertal överträdelser. Vid huvudbyggnaden har det bl.a. 

byggts en tillbyggnad mot trädgårdssidan (Tillbyggnad B). Tillsyn enligt 11 

kap. PBL handläggs parallellt med detta ärende i ärende med beteckning 

TILLSYN.2019.8. 

Den 1 november 2022 har fastighetsägarna ansökt om bygglov för 

Tillbyggnad B med vissa justeringar (delar av uppförd tillbyggnad redovisas 

rivas). Bygglovsenheten bedömer att åtgärden uppfyller förutsättningarna för 

bygglov och rivningslov i 9 kap. 30 och 34 §§ PBL och föreslår därför att 

Bygg- och Miljönämnden beviljar bygglov inkl. rivningslov för Tillbyggnad B 

med justerad utformning enligt aktuell ansökan. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2023-01-10   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 1 november 2022  

 Situationsplan som inkom 10 november 2022 

 Plan- och sektionsritningar som inkom 10 november 2022 

 Fasadritningar som inkom 10 november 2022 

Ärendet 

Vid ett enbostadshus har det av tidigare fastighetsägarna utan bygglov och 

startbesked gjorts ett flertal överträdelser. Vid huvudbyggnaden har det bl.a. 

byggts en tillbyggnad mot trädgårdssidan (Tillbyggnad B). Tillsyn enligt 11 

kap. PBL handläggs parallellt med detta ärende i ärende med beteckning 

TILLSYN.2019.8. 

Den 1 november 2022 har fastighetsägarna ansökt om bygglov för 

Tillbyggnad B med vissa justeringar (delar av uppförd tillbyggnad redovisas 

rivas). 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 7208 från 1975. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan varför grannehörande enligt 

9 kap. 25 § PBL inte är aktuellt. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter för bygglov 

Av 9 kap. 2 § punkt 2 PBL framgår att det krävs bygglov för tillbyggnad. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

överensstämmer med detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och 

åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 

tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. 

Rättsliga utgångspunkter för rivningslov 

Av 9 kap. 10 § punkt 1 PBL framgår bland annat att det krävs rivningslov för 

att riva en del av en byggnad inom ett område med detaljplan, om kommunen 

inte har bestämt något annat i planen. 

Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges för en åtgärd som avser en byggnad 

eller byggnadsdel som inte 1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller 2. 

bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-01-10   

 
 

Bedömning 

Fastigheten och byggnadsverket åtgärden avser bedöms överensstämma med 

detaljplanen. Den sökta åtgärden bedöms inte strida mot detaljplanen. Åtgärden 

bedöms i övrigt uppfylla krav i 2 och 8 kapitlet PBL. Förutsättningar för 

bygglov i 9 kap. 30 § PBL bedöms därför uppfyllda varför bygglov ska ges. 

Del av uppförd tillbyggnad som avses rivas omfattas inte av rivningsförbud i 

detaljplan och har vidare inte något historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt 

eller konstnärligt värde som motiverar bevarande. Förutsättningar för 

rivningslov i 9 kap. 34 § PBL bedöms därför uppfyllda varför rivningslov ska 

ges. 

Upplysningar 
Startbesked och slutbesked hanteras separat.  

Barnperspektiv 
Mot bakgrund av att förslaget i övrigt följer bygglagstiftningen dras slutsats att 
aktuellt förslag till beslut är för barnets bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

T.f Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 1 november 2022  

2. Situationsplan som inkom 10 november 2022 

3. Plan- och sektionsritningar som inkom 10 november 2022 

4. Fasadritningar som inkom 10 november 2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägare/na 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-01-10   

 
 

Meddelande om kungörelse: 

 Brunna 4:243 

 Brunna 4:241 

 Brunna 4:225 

 Brunna 4:226 

 Brunna: 4:80 
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2022-11-01

Ärende BYGG.2022.434

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

Fastighet

10339865BRUNNA 4:242

Glasyrvägen 16

19638 Kungsängen

BYGG.2022.434 Sida 1 / 4
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2022-11-01

Initierare

Fakturamottagare

YONAS TSEGAY HABTE

GLASYRVÄGEN 16, 19638 KUNGSÄNGEN

Telefon:  

E-postadress: 

Fastighetsägare

Yonas Tsegay Habte

 GLASYRVÄGEN 16, 19638 KUNGSÄNGEN

Asmara Yohannes Haile

 GLASYRVÄGEN 16, 19638 KUNGSÄNGEN

Sökande

YONAS TSEGAY HABTE

GLASYRVÄGEN 16, 19638 KUNGSÄNGEN

Telefon:  

E-postadress: 

BYGG.2022.434 Sida 2 / 4



13 BYGG.2022.434, Bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus, BRUNNA 4:242 - BMN 23/0001-7 BYGG.2022.434, Bygglov i efterhand för tillbyggnad av bostadshus, BRUNNA 4:242 : 1. Ansokan

2022-11-01

Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Ombyggnation av befintligt uterum som uppförts utan bygglov,

kommer att anpassas för att bättre passa in i området.

Söker även bygglov för flytt av yttervägg, fasadförändring på

redan ianspråkstagen yta.

Rivning av uppförda byggnader samt återställning

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2022-11-15

Typ av byggnad

Enbostadshus

Äganderätt

Utvändiga material och kulör

Fasadbeklädnad

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

röd likt gavel på bef hus

Trä

Fönsterkarmar

Lättmetall

Takbeläggning

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

kanalplast

BYGG.2022.434 Sida 3 / 4
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2022-11-01

VA-installationer

Avlopp

Ingen anslutning

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Ingen anslutning

Ytuppgifter

Befintlig byggnadsarea (BYA) 104,4

Ny-/tillkommande bruttoarea

(BTA)

20

Ny-/tillkommande

byggnadsarea (BYA)

20

Ärende avser

Bygglov byggnad

Tillbyggnad

Rivningslov
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BYGGLOVSHANDLING

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

SITUATIONSPLAN

UPPLANDS-BRO KOMMUN

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

BYGGINGENJÖRSBYRÅN
VÄSTERÅS Smedjegatan 7, 722 13 Västerås, Tfn: 021-12 29 90
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SITUATIONSPLAN
1:400

 BEFINTLIG HUVUDBYGGNAD

 BEFINTLIG GARAGE/FÖRRÅD

 NY TILLBYGGNAD - OISOLERAT UTERUM

 TAK SOM ÄR RIVET IDAG

 BEF UTHUS SOM SKA RIVAS

 DEL AV BEF PLANK SOM SKA RIVAS

 DEL AV BEF POOL/POOLDÄCK SOM SKA
 RIVAS

SITUATIONSPLANEN ÄR SKAPAD UTIFRÅN
"MIN KARTA" FRÅN LANTMÄTERIET SOM
UNDERLAG.

MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

FÖRKLARINGAR

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.

DEL AV PLANK OCH POOL/POOLDÄCK
SOM SKA RIVAS KOMMER ATT RIVAS
TILL TOMTGRÄNS.
OSÄKER MÅTTSÄTTNING.

VID BEHOV AV GRÄNSTAGNING FÅR
BYGGHERREN KALLA UT MÄT & KART
AVDELNINGEN FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA TOMTGRÄNSEN.
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BEF WC/D

BEF TVÄTT

BEF KÖKBEF SOVRUM

BEF HALL

VARDAGSRUM

UTERUM
18,4 m2

BEF BYA UTERUM
20,0 m2

TOTAL BYA BOSTADSHUS
124,4 m2

FRD 1

FRD 3

FRD 2

2 
32

5
2 

10
0

2 
52

0

2 
40

0

TRÄDÄCK

NYTT OISOLERAT
UTERUM

4°

BEF YV RIVES

NY YV

ENTRÉPLAN
1:100

SEKTION A-A
1:100

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.

  BEFINTLIG VÄGG

  NY VÄGG
  
  SYNLIG BALK
  / ÖPPNING I VÄGG

  BEFINTLIG DÖRR

  NY DÖRR

MÅTTSÄTTNING AVSER FÄRDIGA YTSKIKT

SÄKERHETSGLAS SKA ANVÄNDAS VID
BRÖSTNING LÄGRE ÄN 600 MM.

FÖRKLARINGAR

RITNINGEN ÄR BASERAD PÅ TOLKNING AV
RITNINGSKOPIOR.
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SKALA A3 NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40.3-0021:100

2022-10-26

9037

BRUNNA 4:242

BYGGLOVSHANDLING

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

FASAD MOT SYDOST, FASAD MOT SYDOST - STAKET

UPPLANDS-BRO KOMMUN

METER
0 1 2 3 4 5

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

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

Skala 1:100

K.DOSKI R.LEJERDAL

ROBIN LEJERDAL

BEF PLANK

NYTT UTERUM
BEF GARAGE/FÖRRÅD

BEF HUVUDBYGGNAD

GRANNENS
GARAGE/FÖRRÅD

GRANNENS
HUVUDBYGGNAD

RÖD STÅENDE PANEL

VIT LIGGANDE PANEL

RÖD STÅENDE PANEL

RÖD STÅENDE PANEL
VIT PUTS

TG TG

BEF HUVUDBYGGNAD

GRANNENS
GARAGE/FÖRRÅD

BEF GARAGE/FÖRRÅD GRANNENS
HUVUDBYGGNAD

TILLBYGGNAD B
NYTT UTERUM

RÖD STÅENDE PANEL

VIT PUTS VIT LIGGANDE PANEL

RÖD STÅENDE PANEL

VIT PUTS

RÖD STÅENDE PANEL

TG TG

FASAD MOT SYDOST - STAKET
1:100

FASAD MOT SYDOST
1:100

FÖRKLARINGAR

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.

  AVSER BEFINTLIG MARKNIVÅ
  VID FASADLIV

         TG TOMTGRÄNS

BEF:
FASADMATERIAL: PUTS/LIGGANDE PANEL/  
   STÅENDE PANEL
FÄRG:   VIT & RÖD

TAKTÄCKNING: PLÅT
FÄRG:   SVART

FÖNSTERFÄRG: VIT

NYTT UTERUM:
FASADMATERIAL: STÅENDE PANEL 
FÄRG:   RÖD

TAKTÄCKNING: PLAST

FÖNSTERFÄRG: VIT
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SKALA A3 NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40.3-0011:100, 1:200

2022-10-26

9037

BRUNNA 4:242

BYGGLOVSHANDLING

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

FASAD MOT SYDVÄST, FASAD MOT NORDOST

UPPLANDS-BRO KOMMUN

METER
0 1 2 3 4 5

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

BYGGINGENJÖRSBYRÅN

Skala 1:100

K.DOSKI R.LEJERDAL

ROBIN LEJERDAL

TILLBYGGNAD B
NYTT UTERUM

VIT PUTS

RÖD STÅENDE PANEL

BEF HUVUDBYGGNAD

TILLBYGGNAD B
NYTT UTERUM

BEF PLANKBEF HUVUDBYGGNAD

VIT PUTS

RÖD STÅENDE PANEL

BEF HUVUDBYGGNAD

TG

TG

TILLBYGGNAD B
NYTT UTERUM

VIT PUTS

BEF HUVUDBYGGNAD

RÖD STÅENDE PANEL

BEF PLANK BEF PLANK

BEF POOLDÄCK

TILLBYGGNAD B
NYTT UTERUM

BEF HUVUDBYGGNAD

VIT PUTSVIT PUTS

BEF HUVUDBYGGNAD

RÖD STÅENDE PANEL

TG

TG

FASAD MOT SYDVÄST
1:100

FASAD MOT SYDVÄST
1:200

FASAD MOT NORDOST
1:100

FASAD MOT NORDOST
1:200

FÖRKLARINGAR

BYGGLOVSHANDLING UTGÖR UNDERLAG
VID BYGGLOVSANSÖKAN, EJ AVSEDD SOM
BYGGHANDLING.

  AVSER BEFINTLIG MARKNIVÅ
  VID FASADLIV

         TG TOMTGRÄNS

BEF:
FASADMATERIAL: PUTS/LIGGANDE PANEL/  
   STÅENDE PANEL
FÄRG:   VIT & RÖD

TAKTÄCKNING: PLÅT
FÄRG:   SVART

FÖNSTERFÄRG: VIT

NYTT UTERUM:
FASADMATERIAL: STÅENDE PANEL 
FÄRG:   RÖD

TAKTÄCKNING: PLAST

FÖNSTERFÄRG: VIT
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Kent Olsson 
   
Miljöenheten 
   
kent.olsson@upplands-bro.se 

2023-01-09     

Bygg- och miljönämnden 
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LIV.2022.276, Livsmedelsverket - Rapporterade 
resultat från livsmedelskontrollen 2021 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka miljöenhetens förslag till 
livsmedelsverket angående åtgärdsplan för inrapporterade resultat för 
livsmedelskontrollen under 2021.  

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns livsmedelskontroll hade under 2021 personalbrist och 
hann inte med att göra de kontroller som livsmedelsverket satt upp som mål. 
Den totala mängden kontroller var 32%, målet var 40%. De prioriterade 
objektens kontrollmängd var 41% medan målet var 80%. 

Sedan 1 oktober 2022 är livsmedelskontrollen fulltalig och mängden kontroller 
ökar. Planen för 2023 är att hinna ikapp de ca 900 timmar man har i skuld till 
livsmedelsföretagen, men det baseras på att livsmedelsinspektörerna inte har 
onormalt hög frånvaro, slutar eller att de inte kan fokusera på sina 
arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2023 

Ärendet 
Livsmedelsverket önskar få ta del av en åtgärdsplan för inrapporterat resultat 
för livsmedelskontrollen under 2021. Resultatet visar att kontrollen varit 
bristfällig, vilket har skapat en kontrollskuld som Livsmedelsverket nu vill ha 
en detaljerad och tidsatt plan för att åtgärda. Åtgärdsplanen ska vara godkänd 
av Bygg- och miljönämnden. 

Ovanstående besvaras till Livsmedelsverket per e-post till 
livsmedelsverket@slv.se med diarienummer 2022/02196 i ämnesraden senast 
den 1 december 2022. Livsmedelskontrollen har begärt mer tid för att bygg- 
och miljönämnden byts ut vid årsskiftet och det är mer lägligt att den nya 
nämnden får ärendet på bordet. 

Upplands-Bro kommuns livsmedelskontroll hade under 2021 personalbrist och 
hann inte med att göra de kontroller som livsmedelsverket satt upp som mål. 
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Den totala mängden kontroller var 32%, målet var 40%. De prioriterade 
objekten kontrollerades på 41% medan målet var 80%. 

Flera faktorer spelade in i den uteblivna kontrollfrekvensen. Samhället var 
under pandemi och känsliga verksamheter hade besöksförbud. Detta ledde till 
att en del verksamheter var stängda och att inspektörerna själva var sjuka i 
Covid-19 stundtals. I januari 2021 var bara en inspektör på plats och en ny 
livsmedelsinspektör anställdes i juni 2021. Det vart upplärning under juli, 
augusti och september innan kontrollerna kom igång till normal nivå. I maj 
2022 omorganiserade miljöenheten igen. En livsmedelsinspektör flyttades till 
miljskyddsområdet och enheten utlyste en ny tjänst som livsmedelsinspektör. 

Sedan 1 oktober 2022 är livsmedelskontrollen fulltalig igen och mängden 
kontroller ökar. Planen för 2023 är att hinna ikapp de ca 900 timmar man har i 
skuld till livsmedelsföretagen, men det baseras på att livsmedelsinspektörerna 
inte har onormalt hög frånvaro, slutar eller att de inte kan fokusera på sina 
arbetsuppgifter. 

2022 

Livsmedelskontrollen har 195 objekt registrerade i systemet 5 januari 2023. 
Det är både livsmedelsföretag och dricksvattenanläggningar. Så till exempel i 
risklass 7 finns det 54 stycken livsmedelsobjekt + 6 stycken 
dricksvattenanläggningar och 1 är prioriterad. Under 2022 har 
livsmedelskontrollen gjort 123 livsmedelskontroller och har satt ned skulden 
till ca 900 timmar. Vi har besökt 48,2% av de livsmedelsobjekt som finns i 
kommunen och 86% av de prioriterade. 

 

Kontrollskulden sjunker även med ägarbyten och företag som avregistrerar sig. 
Under 2022 var det ca 50 timmar som försvann. Vi har 25 nya registreringar 
under 2022 och vi beräknar att den siffran kommer vara liknande under 2023. 
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Förslag 

Förslaget är att förbruka ca 900 timmar under 2023 och kontrollera minst 80% 
av de prioriterade objekten. För att hinna detta bör vi lägga 80 timmar i 
månaden för kontroller. Vårt förslag på antal timmar i månaden presenteras av 
diagrammet nedan. Lite mer kontroller på vår och höst och mindre under 
sommaren då vi även har semester. 

 

Vi har 50 stycken prioriterade objekt, och det blir 5 stycken i månaden i 10 
månader. 

 

Barnperspektiv 
Fungerande livsmedelskontroller i kommunen är en viktig förutsättning för att 
upptäcka eventuella problem med livsmedel som kan påverka barns hälsa. En 
åtgärdsplan för att ta ikapp förlorade kontroller ger möjlighet att säkra de 
livsmedel som finns på marknaden och se till så barn inte påverkas negativt. 
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Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet 

Camilla Östergren 

 

Miljöchef Kent Olsson 

 Livsmedelsinspektör 

 

Beslut sänds till 

 livsmedelsverket@slv.se. Diarienummer 2022/02196 i ämnesraden 
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Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2023-01-11    

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2022.459, Bygglov för ändrad 
användning från cafeverksamhet till 
restaurangverksamhet samt fasadändring, 
KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:131 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring 

med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen, PBL.  

2. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  
 

Avslag bygglov:  10 625 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 42 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 15 november 2022 med ansökan om bygglov för 

fasadändring (även invändiga anmälningspliktiga ändringar). Ändringen består 

av utvändig kanaldragning och ventilationsgaller i fasad på byggnad "Villa 

Skoga". Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas av 

bestämmelser om skydd av kulturvärden och varsamhet som kommit till 

uttryck i gällande detaljplan från 2020. 

Fastighetsägaren har den 9 december meddelat att de inte delar kontorets 

bedömning och begärt att ärendet tas upp i Bygg- och miljönämnden för beslut 

snarast möjligt. I detta avseende kan nämnas att ärendet inte är komplett 

avseende invändiga anmälningspliktiga ändringar. Det går i nuläget endast att 

ta ställning i sak i fråga om bygglovspliktig fasadändring. 
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Bygglovsenheten bedömer att ansökan i den del som avser fasadändring inte 

uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår därför att 

Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 15 november 2022 

 Gavelfasadsritning, IM-kanal som inkom 15 november 2022 

 Långfasadsritning, IM-kanal som inkom 15 november 2022 

 Antikvarisk förundersökning (daterad 2018-11-12) som inkom den 16 

december 2022  

 Situationsplan, planer, fasader (daterade 2018-08-24) som inkom den 

12 december 2022 

 Yttrande från kommunens kulturmiljöansvarige som inkom den 10 

januari 2023 

 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 5 januari 2023 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 15 november 2022 med ansökan om bygglov för 

fasadändring (även invändiga anmälningspliktiga ändringar). Ändringen består 

av utvändig kanaldragning och ventilationsgaller i fasad på byggnad "Villa 

Skoga". Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas av 

bestämmelser om skydd av kulturvärden och varsamhet som kommit till 

uttryck i gällande detaljplan från 2020. 

Fastighetsägaren har den 9 december meddelat att de inte delar kontorets 

bedömning och begärt att ärendet tas upp i Bygg- och miljönämnden för beslut 

snarast möjligt. I detta avseende kan nämnas att ärendet inte är komplett 

avseende invändiga anmälningspliktiga ändringar. Det går i nuläget endast att 

ta ställning i sak i fråga om bygglovspliktig fasadändring. 

Ärendehistorik 

I ett tidigare ärende från 2018 med beteckning BYGG.2018.333 har bygglov 

beviljats för bl.a. en tillbyggnad (café i vinterträdgård) och utvändig 

utrymningstrappa. Slutbesked för åtgärden meddelades den 29 januari 2021. 

Förutsättningar 

Detaljplan nr 1904 

Fastigheten omfattas av detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 

2:131 m.fl) som vann laga kraft 2020-10-28. Genomförandetiden för 

detaljplanen slutar 2035-10-28. Planarbetet inleddes 2019 och har handlagts 

enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Av plankartan framgår följande 

bestämmelser som nu är av intresse: 
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q1: Befintliga exteriöra karaktärsdrag ska bevaras. Detta innefattar: 

 Putsfasadens kontrasterande pilastrar, sockel och taklister, omfattningar 

och blinderingsfält kring fönster 

 Ytterdörrar med tillhörande överljusfönster 

 Takbeklädnad med lertegel 

 Svartmålade snidade räcken med ornamentala detaljer, kolonner och 

betongrappor på verandor/altaner och balkong 
 

k1: Byggnadens exteriöra karaktärsdrag ska bibehållas till sin utformning. Detta 

innefattar:  

 Putsad fasad 

 Färgsättning 

 Takform med utsvängd takfot 

 Takkupor 

 Skorstenarna 

 Proportioner, skala och byggnadens ursprungliga volym 

 Fönster ska till form, material, indelning och proportioner vara lika 

ursprungliga 
 

Planbeskrivning 1904 

Av planbeskrivningen framgår bland annat följande: 

Syftet med detaljplanen är utveckla och bevara Villa skoga. Byggnaden ska 

kunna användas för varierade verksamheter såsom för centrumändamål 

och/eller bostäder i den befintliga byggnaden samtidigt som de välbevarade 

kulturvärdena i byggnaden skyddas. 

Kulturhistorisk värdering: Stockholms läns museum gjorde en kulturhistorisk 

dokumentation och värdering 2016. Värderingen kom fram till att Villa Skoga 

har ett lokalhistoriskt värde som det äldsta huset i Kungsängens centrum och 

den enda kvarvarande huset från stationssamhället som tidigare låg där. 

Länsmuseet menar att Villa Skoga genom åren har fått en stor betydelse för 

ortens historiska identitet, i nivå med hembygdsgården och kyrkan. De menar 

också att Villa skoga kan ses som ett socialhistoriskt minnesmärke genom 

villans första och andra ägare. Oscar Sjölander, som lät uppföra huset, blev 

omtalad som fackföreningsman och riksdagspolitiker var inriktad på att 

förbättra villkoren för traktens många lantarbetare. Stiftelsen Baptisternas 

pojkhem, var pionjärer i sin strävan att skapa bättre livsvillkor för socialt 

utsatta barn. Villan har ett byggnadshistoriskt värde som ett påkostat, relativt 

välbevarat hus från 1926.  
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Yttranden  

Underrättelse till kända sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL har skickats ut 

med sista svarsdag 23 januari 2023. Eventuella yttranden som inkommer 

kommer att presenteras för Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras sökande som får möjlighet att yttra sig i 

ärendet inför Bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 januari 2023. 

Yttrande som inkommer senast den 23 januari 2023 kommer att presenteras för 

Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

Remisser 

Remiss har skickats till Kulturmiljöansvarig, Brandkåren Attunda, Tekniska 

nämnden, Miljöenheten. 

Kulturmiljöansvarig har i remissvar sammanfattningsvis framfört: 

Villa Skoga är en kulturhistorisk viktig byggnad i Kungsängen och är bland 

annat skyddad i detaljplanen. Däribland berörs byggnaden av 

varsamhetsbestämmelser och skydd av kulturvärden, q-skydd. Villa Skoga har 

nyligen fått en större tillbyggnad och i samband med detta tillkom nya 

bestämmelser vid detaljplanearbetet. För Villa Skoga är det därför av extra stor 

betydelse att beakta byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde. 

Ytterligare tillbyggnader som kan förändra byggnadens karaktär bör undvikas. 

Det är därför lämpligt att fortsatt utreda utformningen för tillbyggnaden, så att 

den utformas på ett sätt med minsta möjliga avtryck på exteriören. Notera att q-

skydd även föreligger för vissa interiöra karaktärsdrag.  

För yttrandet i sin helhet se bilaga 7. 

Brandkåren Attunda har i remissvar sammanfattningsvis framfört: 

Det är svårt att ge ett utlåtande på inkomna handlingar och bäst är att man tar 

fram aktuella brandskyddshandlingar som motsvarar de tänkta åtgärderna. 

För yttrandet i sin helhet se bilaga 8. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Av 9 kap 2 § punkt 3c PBL framgår att det krävs bygglov för annan ändring av 

en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, 

fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 

avsevärt påverkas på annat sätt. 

Av 9 kap. 30 § första stycket PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 

inom ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
2023-01-11   

 
 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen  

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 

§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Enligt 8 kap. 13 § första stycket PBL får en byggnad som är särskilt värdefull 

från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 

förvanskas. 

Enligt 8 kap. 17 § PBL ska en ändring av en byggnad utföras varsamt så att 

man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag, hänsyn tas 

till både allmänna och enskilda intressen. 

Bedömning  

Montering av ventilationsgaller i fasad samt utvändiga kanaler utmed 
byggnadens fasad med avluft från imkanal som mynnar vid takfot bedöms 

medföra stora avtryck på exteriören och påverka upplevelsen av byggnadens 
påkostade, relativt välbevarade utformning med symmeteriskt placerade 
skorstenar negativt så att en harmonisk och enhetlig karaktär försvinner. 

Åtgärderna kommer att upplevas som ett främmande inslag på gavelfasad och 
burspråksfasad. Åtgärden bedöms därför innebära ett ovarsamt och 

förvanskande ingrepp och därmed inte uppfylla kraven i 8 kap. 13 och 17 §§ 
PBL och bestämmelser q1 och k1 i gällande detaljplan. Avvikelsen bedöms inte 
kunna godtas som en liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31b § PBL. Det 

allmänna intresset av att bevara byggnadens kulturhistoriska värde och 
karaktärsdrag bedöms väga tyngre än det enskilda intresset av att utföra 

åtgärden, särskilt då byggnaden i befintligt skick går att använda för 
kontorsverksamhet och caféverksamhet i vinterträdgård. Förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap. 30 § PBL bedöms inte uppfyllda varför bygglovsenheten 

föreslår att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov för 
fasadändring. 

Barnperspektiv 
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid ändring av en byggnad regleras i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR). 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.    
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2023-01-11   

 
 

Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 

förslag till beslut är för barnets bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef 
 

 

 Tony Ebrahimi 

 Bygglovsarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 15 november 2022 

2. Gavelfasadsritning, IM-kanal som inkom 15 november 2022 

3. Långfasadsritning, IM-kanal som inkom 15 november 2022 

4. Antikvarisk förundersökning (daterad 2018-11-12) som inkom den 16 
december 2022  

5. Situationsplan, planer, fasader (daterade 2018-08-24) som inkom den 
12 december 2022 

6. Yttrande från kommunens kulturmiljöansvarige som inkom den 10 
januari 2023 

7. Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 5 januari 2023 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvittto: 

 Sökande 
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2023-01-10   BYGG.2022.459 

  

 
 

 

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 ändrad användning från 
cafeverksamhet till restaurangverksamhet samt 
fasadändring 
 

På begäran lämnas yttrande beträffande kulturvärden som kan beröras vid 

fasadändring på fastighet Kungsängens kyrkby 2:131, Villa Skoga.  

 

Villa Skoga är en kulturhistorisk viktig byggnad i Kungsängen och är bland 

annat skyddad i detaljplanen. Däribland berörs byggnaden av 

varsamhetsbestämmelser och skydd av kulturvärden, q-skydd.  

 

Villa Skoga har nyligen fått en större tillbyggnad och i samband med detta 

tillkom nya bestämmelser vid detaljplanearbetet. För Villa Skoga är det därför 

av extra stor betydelse att beakta byggnadens karaktär och kulturhistoriska 

värde. Ytterligare tillbyggnader som kan förändra byggnadens karaktär bör 

undvikas.  

 

Det är därför lämpligt att fortsatt utreda utformningen för tillbyggnaden, så att 

den utformas på ett sätt med minsta möjliga avtryck på exteriören. Notera att q-

skydd även föreligger för vissa interiöra karaktärsdrag.       

 

Rasmus Sjödahl 
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman
Ärende: Yttrande med erinran, BYGG.2022.459
Datum: den 9 januari 2023 13:28:02
Bilagor: image001.png

image002.png

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se> 
Skickat: den 5 januari 2023 15:30
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Kopia: Daniel Carlström <daniel.carlstrom@brandkaren-attunda.se>; Charlotte Lindberg
<charlotte.lindberg@brandkaren-attunda.se>; Munzur Aygün <munzur.aygun@brandkaren-
attunda.se>
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2022.459
 
Hej,
Ja, det verkar vara en del frågetecken som måste rätas ut innan det blir möjligt att bedriva
restaurangverksamhet i byggnaden.
Är de intresserade av att gå vidare bör de väl vara mån om  att komma in med aktuella handlingar
som visar att lokalens brandskydd lämpar sig för tänkt verksamhet?
Trevlig helg.
 

Med vänliga hälsningar

Malte Hansson 
Brandinspektör

 

Direkt:
Växel:

08-594 695 33
08-594 696 00

Från: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se> 
Skickat: den 5 januari 2023 10:26
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se>
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Kopia: Daniel Carlström <daniel.carlstrom@brandkaren-attunda.se>; Charlotte Lindberg
<charlotte.lindberg@brandkaren-attunda.se>; Munzur Aygün <munzur.aygun@brandkaren-
attunda.se>
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2022.459
 
Hej Malte,
Tack och god fortsättning.
Tyvärr sökande vägrar att lämna in handlingar som är aktuella för sökt åtgärd som är restaurang
verksamhet.
Svar dina frågor:

1. Ja, det pågår ett caféverksamhet idag
2. Ja, enl. muntlig bekräftelse från sökande
3. Det vet vi inte eftersom sökande vägrar att lämna in rätt underlag
4. Vet ej
5. Vet ej
6. Vet ej

Tack för dina insats på de enkla och gamla handlingar
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se> 
Skickat: den 4 januari 2023 18:27
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Kopia: Daniel Carlström <daniel.carlstrom@brandkaren-attunda.se>; Charlotte Lindberg
<charlotte.lindberg@brandkaren-attunda.se>; Munzur Aygün <munzur.aygun@brandkaren-
attunda.se>
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2022.459
 
Hej och god fortsättning,
Jag försökte ringa för att klargöra vissa saker i detta ärende men utan att få tag i dig.
 
I din remissförfrågan står att ärendet gäller: Bygglov för ändrad användning från
caféverksamhet till restaurangverksamhet samt fasadändring.
Medan brandskyddsbeskrivningen daterad 2019-04-15 talar om kontor. Ingenstans nämner man
något angående restaurangverksamhet.

I utlåtande om brandskydd från 2018-10-04 finns en brandskyddsskiss som visar på ett tänkt
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cafékök på bottenplan.
Vidare säger brandskyddsbeskrivningen att brandskyddet i byggnaden har dimensionerats för
verksamhetsklass 1, vilket betyder kontor. Detta har man senare i utlåtandet om brandskydd för
våning 2 och tre daterad 2020-08-18 verifierat och medger att inflyttning kan ske.
Frågor som uppstått:

Är det en befintlig caféverksamhet i huset nu?
Vill man nu bygga en restaurang i stället för café i byggnadens bottenplan?
Är restaurangverksamheten samma verksamhet som de övriga våningsplanen eller är det
tänkt att det fortfarande ska finnas oberoende kontor på plan 2 och 3?
Hur stort kommer restaurangköket bli? Kommer det att betecknas som ett storkök?
Vill man då bedriva restaurang med kök i samma brandcell som det två ovanliggande
planen?
Tänker man hantera brandfarlig vara i form av Gasol för matlagning? Eller hanteras det
redan nu gasol inom den befintliga caféverksamheten?

 
Av fasadritningarna med inritade imkanaler daterade 2022-10-24 framgår att man vill placera ett
gasskåp under den utvändiga utrymningstrappan och alldeles intill fönsteröppningen i källarplan.
Är detta för gasol till kök?
Vi vill uppmärksamma om att man kan komma att behöva tillstånd för hantering av brandfarlig
vara och att tillstånd söks hos Brandkåren Attunda.
 
Det är svårt att ge ett utlåtande på inkomna handlingar och bäst är att man tar fram aktuella
brandskyddshandlingar som motsvarar de tänkta åtgärderna.
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar

Malte Hansson 
Brandinspektör

 

Direkt:
Växel:

08-594 695 33
08-594 696 00

Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se> 
Skickat: den 15 december 2022 12:15
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se>
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.459
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tony Ebrahimi
Bygglovsenheten
 

 BYGG.2022.459

 

Remiss
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Diarienummer: BYGG.2022.459
Ärendet avser: Bygglov för ändrad användning från cafeverksamhet till
restaurangverksamhet samt fasadändring
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:131

Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Brandskydd

Upplysning
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för
samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via
e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i
tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde.

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden
senast 2023-01-05.

Bilagor
1.     Lista de handlingar som ska följer med remissen.
 

För bygg- och miljönämnden

Tony Ebrahimi

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

 
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon växel: 08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.459
Mottagare: [malte.hansson@brandkaren-attunda.se]
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-12-01 - 2022-12-31
Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:182

Prästhagsvägen 9B

2022-12-02 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §4: BeviljatBYGG.2022.454
Anmälan för installation av eldstad

VIBY 19:24

Mätarvägen 25

2022-12-01 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 197: BeviljatBYGG.2022.381
Bygglov för nybyggnad av lagertält

BROGÅRD 1:169

2022-12-02 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 198: BeviljatBYGG.2019.219
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 2

BROGÅRD 1:156

Husbytorpsvägen 29A

2022-12-09 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 199: BeviljatBYGG.2021.70
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus

Brogård 1:164

2022-12-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 200: BeviljatBYGG.2018.385
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84 (Brogård 1:164 del 1)

BROGÅRD 1:164

2022-12-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 201: BeviljatBYGG.2019.306
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus, hus 17

Brogård 1:164

2022-12-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 202: BeviljatBYGG.2018.386
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplemethus på fastigheten BROGÅRD 1:84 (Brogård 1:164 del 2)

2023-01-11 Sida 1 av 6
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 1:25

Rankhusvägen 12B

2022-12-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 203: BeviljatBYGG.2021.428
Bygglov för nybyggnad av bostadshus

FINNSTA 1:190

Brunkullavägen 6

2022-12-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 204: BeviljatBYGG.2021.465
Anmälan för installation av eldstad i efterhand

SÄBYHOLM 5:17

Säbyholm Slottet 1

2022-12-16 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 205: BeviljatBYGG.2021.467
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus

BROGÅRD 1:170

2022-12-19 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 206: BeviljatBYGG.2019.183
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, hus 7

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:629

Lillmossvägen 31

2022-12-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 207: BeviljatBYGG.2017.302
Bygglov för nybyggnad av murar på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:629, Lillmossvägen 31

BROGÅRD 1:17

Laggaruddsvägen 10

2022-12-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 208: BeviljatBYGG.2020.159
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus

EKEBY 2:103

Smedslingan 56

2022-12-22 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 209: BeviljatBYGG.2021.380
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga

2023-01-11 Sida 2 av 6
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-ÖNSTA 2:10, Del av

2022-12-22 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 210: BeviljatBYGG.2019.197
Bygglov för nybyggnad av anläggning för behandling av flygaska samt rivningslov för befintliga byggnader

BRO PRÄSTGÅRD 1:104

Prästvägen 6

2022-12-22 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 211: BeviljatBYGG.2021.28
Bygglov för ombyggnad av fasad och tak

BRUNNA 4:591

Oxdansvägen 8

2022-12-23 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 212: BeviljatBYGG.2022.312
Anmälan för installation av eldstad

LÅSSA-TIBBLE 1:12

Kälkholmen Kälkbacken 2

2022-12-23 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 213: BeviljatBYGG.2022.439
Anmälan för installation av eldstad

FINNSTA 1:158

Hästhovsvägen 18

2022-12-27 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 214: BeviljatBYGG.2022.394
Anmälan för installation av eldstad

LENNARTSNÄS 2:19

Lennartsnäs Lärkbacken 1

2022-12-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 215: BeviljatBYGG.2020.397
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

FINNSTA 2:90

Växthusvägen 15

2022-12-01 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 277: AvskrivetBYGG.2022.389
Marklov för uppförande av underjordsbehållare

2023-01-11 Sida 3 av 6
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SÄBYHOLM 5:25

Hebbovägen 1

2022-12-01 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 278: BeviljatBYGG.2022.430
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

HÄRNEVI 1:37

Kamrervägen 3A

2022-12-02 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 279: AvskrivetBYGG.2022.383
Rivningslov för rivning av förråd

SÄBYHOLM 5:1

2022-12-07 Avvisning Bygglovhandläggare, § 280: AvvisningBYGG.2021.290
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och stall

BROGÅRD 1:196

2022-12-07 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 281: BeviljatBYGG.2022.271
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av rastbod

VIBY 19:66

Symmetrivägen 11

2022-12-09 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 282: BeviljatBYGG.2022.426
Bygglov för nybyggnad av industri

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

2022-12-12 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 283: AvskrivetBYGG.2022.421
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av container (kiosk)

VIBY 19:30

Mätarvägen 23

2022-12-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 284: BeviljatBYGG.2022.465
Bygglov för fasadändring(Ny port)

2023-01-11 Sida 4 av 6
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:200

Västra Rydsvägen 107B

2022-12-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 285: BeviljatBYGG.2022.466
Tidsbegränsat bygglov tom 2025-12-31 för 2 st. lagertält

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9B

2022-12-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 286: BeviljatBYGG.2022.479
Bygglov för uppsättande av skylt

HÄRNEVI 31:1

Kamrervägen 1

2022-12-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 287: BeviljatBYGG.2022.468
Bygglov för uppförande av transformatorstation

BJÖRKNÄS 1:49

Verkaviksvägen 4

2022-12-14 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 288: NekatBYGG.2022.450
Bygglov för nybyggnad av mur

JURSTA 3:19

Miklagårdsvägen 1

2022-12-15 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 289: BeviljatBYGG.2022.486
Bygglov för nybyggnad av grillkåta

BRUNNA 5:1

Flamencovägen 1

2022-12-15 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 290: BeviljatBYGG.2022.419
Marklov för dagvattenåtgärd

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:62

Krikonstigen 24

2022-12-16 Bygglov planenligt inkl. startbesked Tf Bygglovschef, § 291: BeviljatBYGG.2022.354
Bygglov för uppstickande byggnadsdel, skorsten

2023-01-11 Sida 5 av 6
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:64

Ringvägen 16

2022-12-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 292: BeviljatBYGG.2022.449
Bygglov för installation av solpaneler på tak i flerbostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 16:1

Hallonvägen 50

2022-12-20 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 293: BeviljatBYGG.2022.463
Förlägning av tidsbegränsat bygglov för upplag av uppställningsplats

VIBY 19:66

Symmetrivägen 9

2022-12-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 294: BeviljatBYGG.2022.483
Bygglov för uppförande av fasadskyltar

HÄRNEVI 3:15

Snickartorpsvägen 11

2022-12-21 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 295:
Beviljat

BYGG.2022.464

Bygglov för nybyggnad av garage

Antal ärenden 39

2023-01-11 Sida 6 av 6
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2022-12-01 - 2022-12-31
Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

GRANHAMMAR 2:3

Granhammarsvägen 2

2022-12-22 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §70: ÅKLIV.2022.308
Årlig kontrolltid

ÖRNÄS 1:11

Mätarvägen 41

2022-12-23 Beslut om partihandelstillstånd, DB § 71: B, SMD Logisticks ABATL.2022.304
Ansökan om tobak

ÖRNÄS 1:11

Mätarvägen 41

2022-12-23 Beslut om partihandelstillstånd, DB § 72: B, SMD Edge ABATL.2022.305
Ansökan om tobak

Antal ärenden 3

2023-01-11 Sida 1 av 1



 Delegationslista Miljö 2022-12-01 - 2022-12-31 - BMN 23/0002-5 Delegationslista Miljö 2022-12-01 - 2022-12-31 : Delgmiljö 1-31dec

Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-12-01 - 2022-12-31
Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

Norränge 1:7

2022-12-02 Beslut om att avslå ansökan om tillstånd för avloppsanläggning,
Miljöinspektör, § 165: A

AVL.2022.482

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2022-12-05 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 166: AVGMIL.2021.401
Anmälan om miljöfarlig verksamhet

TÅNG 2:5

Garpebodavägen 1

2022-12-05 Tillstånd bekmed Miljöinspektör, § 167: BEVMIL.2022.569
Ansökan om tillstånd för användning av bekämpningsmedel

STÄKET 1:18

2022-12-06 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 168: AVGMIL.2022.508
Anmälan om miljöfarlig verksamhet, bortforsling och återvinning av lakvatten

BRUNNA 4:14

Pannåvägen 1

2022-12-07 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 169: BEVMIL.2022.763
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

ÅDÖ 1:100

Ormuddsvägen 12

2022-12-08 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 170: BEVMIL.2022.765
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

EKHAMMAR 4:156

Skyttens väg 60

2022-12-09 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 171: BEVMIL.2022.761
Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

2023-01-11 Sida 1 av 3
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 3:2

Stenkaksvägen 7

2022-12-14 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 172: FÖRELMIL.2022.764
Klagomål på olaglig eldning och kemikaliehantering

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2022-12-15 MAKULERAD av Johan Salomonsson: Rättidsprövningsbeslut
Miljöinspektör, § 173: ÖK

MIL.2020.597

Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2022-12-15 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 174: ÖKMIL.2020.597
Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

Viby 19:37

2022-12-21 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 175: FÖRELAVF.2022.721
Tillsyn enligt miljöbalken, 2022

Klöv och Lilla Ullevi 1:5

2022-12-21 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 176: FÖRELAVF.2022.720
Tillsyn enligt miljöbalken, 2022

ÖRNÄS 1:2

Örnäsvägen 1

2022-12-21 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 177: FÖRELMIL.2022.660
Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål, bullervall

SÄBYHOLM 5:28

Rösaringvägen 16

2022-12-29 MAKULERAD av Magnus Malmström: Delegationsbeslut Miljöinspektör, §
178: ÅANM

MIL.2022.711

Klagomål på nedskräpning

2023-01-11 Sida 2 av 3
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Fastighet
Adress Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:6

Örnäsvägen 6

2022-12-29 Åtalsanmälan Tf Miljöchef, § 179: ÅANMMIL.2022.795
Åtalsanmälan – Utsläpp av kemikalier i Örnässjön

ÖRNÄS 1:6

Örnäsvägen 6

2022-12-30 Åtalsanmälan Tf Miljöchef, § 180: ÅANMMIL.2022.795
Åtalsanmälan – Utsläpp av kemikalier i Örnässjön

Antal ärenden 16

2023-01-11 Sida 3 av 3
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