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NAT.2022.788, Ansökan om dispens/tillstånd 
inom Lejondals naturreservat, samt 
strandskyddsdispens för containerbod, 
HÄLLKANA 1:1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge AccroPark Bro AB (org.nr 

5592919020) tillstånd med stöd av föreskrifterna för Lejondals 

naturreservat att inom fastigheten Hällkana 1:1 uppföra en containerbod 

enligt ansökningshandlingarna. 

2. Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för en 

containerbod på fastigheten Hällkana 1:1 enligt 

ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 

miljöbalken. 

3. Endast den yta som upptas av containerboden får tas i anspråk. 

4. Enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förenas beslutet med 

följande villkor:  

a) Tillståndet och dispensen gäller endast så länge containerboden behövs 

för driften av höghöjdsbanan vid Hällkana friluftsgård. 

b) AccroPark Bro AB står för återställning av mark och vegetation om det 

uppstår körskador vid påetablering av containerboden.  

c) AccroPark Bro AB står för återställning av mark- och vegetationsytor 

vid avetablering av containerboden. 

 

Bygg- och miljönämnden informerar om  

AccroPark Bro AB behöver söka bygglov för containerboden. 

AccroPark Bro AB ska säkerställa att åtgärden ryms inom befintligt arrende för 

höghöjdsbanan, alternativt att arrendet omformas.  

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

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

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

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
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att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 

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

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. Vissa föreningar 

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

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

gäller även att överklagandetiden har gått ut och att beslutet om 

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

12-14 §§ miljöbalken).  

Giltighetstid 

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

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

kap. 18 h § miljöbalken). 

______________________________________________________________  

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 19 december 2022 och avser tillstånd med stöd av 

reservatsföreskrifterna för en containerbod på fastigheten Hällkana 1:1. 

Fastigheten är en strandfastighet vid Lejondalssjön i Upplands-Bro kommun 

och ligger inom Lejondals naturreservat. I och med att platsen ligger inom 

strandskydd krävs även strandskyddsdispens. Containerboden ska användas 

som reception och förråd för den höghöjdsbana som finns vid Hällkana 

friluftsgård. Den 20 februari 2020 beslutade Bygg- och miljönämnden att ge 

strandskyddsdispens och tillstånd med stöd av reservatsföreskrifterna för 

höghöjdsbanan. Syftet med naturreservatet är att främja allmänhetens 

friluftsliv. 

I och med att containerboden ska placeras på en skött gräsmatta i anslutning till 

friluftsgården anser miljöenheten att området redan är ianspråktaget, vilket är 

ett skäl för dispens. Området behövs också för att utvidga en pågående 

verksamhet och området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, det vill säga 
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allmänhetens tillgång till friluftsaktiviteter. Åtgärden innebär inte en 

privatisering av strandområdet eller att tillgängligheten försämras. 

Miljöenheten bedömer därmed att tillstånd med stöd av reservatsföreskrifterna 

och strandskyddsdispens kan ges.   

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 19 december 2022 

 E-post med ansökan och fotografier som inkom den 19 december 2022 

 Komplettering till ansökan som inkom den 10 januari 2023 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till bygg- och 

miljönämnden, dnr NAT.2022.788 som inkom den 10 februari 2023, 

 Föreskrifter för Lejondals naturreservat  

 Skötselplan för Lejondals naturreservat 

 Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och tillstånd 

med stöd av reservatsföreskrifterna, diarienummer NAT.2020.109 den 

20 februari 2020 

 Regeringens proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen 

av landsbygden. 

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 19 december 2022 och avser tillstånd med stöd av 

reservatsföreskrifterna för en containerbod på fastigheten Hällkana 1:1. 

Fastigheten är en strandfastighet vid Lejondalssjön i Upplands-Bro kommun 

och ligger inom Lejondals naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. På 

platsen är det utökat strandskydd till 300 meter på land enligt beslut av 

länsstyrelsen den 6 december 2018. I och med att platsen ligger inom 

strandskydd krävs även strandskyddsdispens.  

Containerboden ska användas som reception för den höghöjdsbana som finns 

vid Hällkana friluftsgård. Receptionen blir då mer anpassad för verksamheten 

med höghöjdsbanan, den ligger närmare banan och har möjlighet för inlåsning 

av utrustning. Höghöjdsbanan, som drivs av företaget AccroPark Bro AB, är en 

friluftsaktivitet där utövaren, iförd säkerhetssele, går en bana uppe bland 

trädtopparna. Den 20 februari 2020 beslutade Bygg- och miljönämnden 

(diarienummer NAT.2020.109) att ge strandskyddsdispens och tillstånd med 

stöd av reservatsföreskrifterna för höghöjdsbanan vid Hällkana friluftsgård. 

Enligt föreskrift A 15 i reservatsföreskrifterna för Lejondals naturreservat är 

det förbjudet att utan kommunens tillstånd uppföra byggnad som behövs för 

friluftslivet eller för reservatets skötsel. Enligt 7 kap. 15 § första punkten 

miljöbalken får inte nya byggnader uppföras inom ett strandskyddsområde. 

Miljöenheten bedömer att en containerbod är att se som en ny byggnad. 
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Förslag till beslut kommunicerades från den 31 januari till den 8 februari 2023. 

Sökande har inte kommit in med några synpunkter. 

Motivering 

Tillstånd med stöd av reservatsföreskrifterna 

En förutsättning för att tillstånd ska kunna lämnas är att åtgärden är förenlig 

med reservatets syfte. I skötselplanen för Lejondals naturreservat står att syftet 

med naturreservatet är att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- 

och djurvärld, säkra och iordningställa ett naturskönt område av väsentlig 

betydelse för allmänhetens friluftsliv. Syftet ska tryggas genom att reservatet 

ska bli mer attraktivt och tillgängligt för rekreation och friluftsliv. Hällkana 

friluftsgård ska även fortsättningsvis utgöra baspunkten i området för såväl 

sommar- som vinteraktiviteter. Vidare ska marknadsföringen av reservatet 

förbättras. 

När Bygg- och miljönämnden beviljade tillstånd med stöd av 

reservatsföreskrifterna och strandskyddsdispens för höghöjdsbanan 2020 

beskrev Kultur- och fritidskontoret att höghöjdsbanan skulle skapa ett 

mervärde till hela området och bidra till att fler människor söker sig ut i 

naturen. Fritidsavdelningen beskrev att anläggningen skulle bidra till att locka 

fler barn och ungdomar ut i naturen och kommunekologen beskrev att 

anläggningen bedöms öka antalet besökare till Lejondals naturreservat, vilket 

både är något som kommunen vill och som ligger i linje med naturreservatets 

syfte. 

I och med att containerboden är till för driften av höghöjdsbanan bedömer 

miljöenheten att åtgärden är förenlig med reservatets syfte och därmed kan 

tillstånd lämnas. 

Miljöenheten har fört dialog med Kultur- och fritidskontoret och andra berörda 

enheter inom Samhällsbyggnadskontoret. Inga hinder mot tillståndet har 

framkommit. 

Dispens från strandskyddet 

Miljöenheten bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av 7 kap. 

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

Miljöenheten bedömer att ärendet 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. I och med att containerboden ska 

placeras på en skött gräsmatta i anslutning till friluftsgården anser miljöenheten 

att området redan är ianspråktaget. 

Miljöenheten bedömer att ärendet uppfyller 7 kap. 18 c § punkt 4 miljöbalken, 

det vill säga att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Containerboden är en 
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utökning av verksamheten med höghöjdsbanan. Miljöenheten bedömer att det 

inte är rimligt att placera containerboden utanför strandskyddat område, 

eftersom det skulle innebär att reception och utrustning är cirka 250 meter från 

banan samt att skog skulle behöva avverkas.     

Miljöenheten bedömer att ärendet uppfyller 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken, 

det vill säga att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 

allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. I förarbetena till 

strandskyddslagstiftningen (prop.2008/09:119, s. 106) framgår att åtgärder som 

kan komma ifråga som tillgodoser ett angeläget allmänt intresse till exempel är 

åtgärder som betingas av friluftsintressen. Höghöjdsbanan, som tidigare har fått 

strandskyddsdispens och tillstånd av Bygg- och miljönämnden, är till för 

allmänhetens friluftsliv och den nu aktuella containerboden är en utvidgning av 

samma verksamhet. Syftet med naturreservatet är att främja allmänhetens 

friluftsliv. Miljöenheten bedömer därför att det är ett angeläget allmänt intresse 

att uppföra containerboden.   

Strandskyddets syften 

Fastigheten ligger inom ett område med naturvärden av kommunalt intresse. 

Men platsen för containerboden utgör en skött gräsmatta som är en del av 

Hällkana friluftsgård. Gräsmattan hyser inga höga naturvärden. Miljöenheten 

bedömer att den aktuella åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. 

Åtgärden innebär inte en privatisering av strandområdet eller att 

tillgängligheten försämras. Miljöenheten bedömer också att åtgärden inte 

väsentligen förändra livsbetingelserna för djur eller växter. 

Fri passage längs stranden lämnas för att säkerställa allmänhetens och 

djurlivets tillgänglighet. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till byggnadens yta på marken. 

Villkor 

Enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förenas beslutet med ett antal 

villkor. Tillståndet och dispensen gäller endast så länge den behövs för driften 

av höghöjdsbanan vid Hällkana friluftsgård. Om höghöjdsbanan tas bort eller 

om det inte längre finns ett behov av att ha containerboden vid banan upphör 

strandskyddsdispensen och tillståndet att gälla. 

AccroPark Bro AB står för återställning av mark och vegetation om det uppstår 

körskador vid påetablering av containerboden. Containerboden ska enligt 

ansökan placeras på platsen med kran. Om det till exempel blir sättningar i 

marken av hjulen på lastbil eller kranbil eller av stödben ska AccroPark Bro 

AB återställa marken eller gräsmattan. 

AccroPark Bro AB står för återställning av mark- och vegetationsytor vid 

avetablering av containerboden. Förutom eventuella sättningar av hjul eller 

stödben ska sättningar av betongdynorna återställas. AccroPark Bro AB ska så 
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nytt gräs där containerboden stått och där det uppstått slitage på gräsmattan på 

grund av verksamheten, samt se till att gräset etableras ordentligt. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöenheten bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken att 

den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 

strandskyddet.  

Lagstiftning 

Strandskydd 

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

långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

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

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

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

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

ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

växtarter. 

Dispens 

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

förutsättningar är uppfyllda:  

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

stöd av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

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

strandskyddets syfte.  

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

området  

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

strandskyddets syften, 

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

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

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

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

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

genomföras utanför området, 



19 NAT.2022.788, Ansökan om dispens/tillstånd inom Lejondals naturreservat, samt strandskyddsdispens för containerbod, HÄLLKANA 1:1 - BMN 23/0003-5 NAT.2022.788, Ansökan om dispens/tillstånd inom Lejondals naturreservat, samt strandskyddsdispens för containerbod, HÄLLKANA 1:1 : NAT.2022.788, Ansökan om dispens/tillstånd inom Lejondals naturreservat, samt strandskyddsdispens för containerbod, HÄLLKANA 1:1

 

 
   

Datum Vår beteckning 7 (8)  
2023-02-10   

 
 

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

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Fri passage 

Enligt 7 kap 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens 

från strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan 

strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 

allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller 

inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med 

hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

Tomtplatsavgränsning 

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

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

avsedda ändamålet. 

Barnperspektiv 

Ovanstående förslag till beslut bidrar till att locka fler barn och ungdomar ut i 

naturen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Camilla Östergren 

 

Miljöchef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 19 december 2022 

2. E-post med ansökan och fotografier som inkom den 19 december 2022 

3. Flygfoto med placering av containerboden. Komplettering till ansökan 

som inkom den 10 januari 2023 

4. Föreskrifter för Lejondals naturreservat  

5. Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens och tillstånd 

med stöd av reservatsföreskrifterna, diarienummer NAT.2020.109, den 

20 februari 2020 

6. Orienteringskarta 
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Beslut sänds till 

Delges  

 Sökande  

 Länsstyrelsen  

 

Kopia till 

 Kultur- och fritidskontoret Upplands-Bro kommun 

 Gatu- och parkenheten Upplands-Bro kommun 

 Mark- och naturenheten Upplands-Bro kommun 
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Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden 
196 81 KUNGSÄNGEN 

 

 

Ansökan om dispens/tillstånd inom naturreservat 
 
SÖKANDEN 
Namn: AccroPark Bro AB 
 
 

Org nr: 5592919020 

Gatu- och postadress:  
AccroPark Bro 
Hällkanavägen 13 
197 91 Upplands-Bro 
 
Telefon: 0702229836 
 
 

E-post: 
info@accropark.org 

Faktureringsadress (om annan än ovan): 
 
 
 

 
ÅTGÄRD 
Naturreservat som berörs: 
Hällkana 
 
 

Området omfattas av strandskydd: 
 

Berörda fastigheter: 
Berör ej fastighet, utomhusarbete.  

 

Tidpunkt för åtgärden: 
I mars eller april 2023 beroende på vädret. 
 
Tidsutsträckning för åtgärden: 
Halvdags lastbilsleverans med kran. 
 
 
Ange aktuell punkt i föreskriften (om känt): 
 
 

 
 
TYP AV ÅTGÄRD (skriv i en bilaga om du inte får plats) 
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Beskrivning av åtgärden och syftet (exempelvis storlek, material, placering, behov av att gräva, fylla ut, 
åtgärdens syfte) 
 
Till nästa säsong vill vi skapa en ny reception mer anpassad för vår typ av aktivitet, närmare parken och mer  
säker och möjlighet för inlåsning. För detta vill vi installera en container mot vårt informationsområde (se 
bilaga). Denna kommer att vara svart med parkens logotyp (se bifogade bilder). Containern kommer att 
placeras på 6 små betongdynor så att ingen grund eller betongmassa behövs. Den stora fördelen är att den kan 
tas bort när som helst utan att lämna spår efter sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BESKRIVNING AV PLATSEN (nuvarande användning, byggnader, storlek/längd/utbredning etc.) 

 

Containern är i metall, svart till färgen (om det går bra för dig), med två dörrar man kan öppna från ena 
kortsidan och en stor öppning längst hela långsidan. Se bifogat för bilder. Containern är 6 meter lån g och 
2,40 meter bred.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA PÅVERKAN PÅ NATURMILJÖN 
Det är ingen påverkan på miljön eftersom denna container kommer att placeras på 
betongkuddar som kan tas bort med behållaren när som helst utan att lämna spår. 
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SÄRSKILDA SKÄL (ange de särskilda skäl som du anser finns för att du ska få dispens från 

reservatsföreskrifterna) 

Vi gör denna begäran eftersom den här containern skulle tillåta oss att fortsätta vår aktivitet på ett sätt som 
är mer lämpligt för vårt team och våra kunder, utan att ha någon inverkan på plats en. 

Närheten till parken möjliggör en enklare hantering av aktiviteten för vårt team och möjliggör en bättre 
situation för kunderna.  

 

 

 

 

 

 

 

VID DISPENS - ANGE EVENTUELL KOMPENSATIONSÅTGÄRD 
 
 
 
 
 
 
 

 
TILL ANSÖKAN BIFOGAS: 
 Översiktskarta. Ange skala och väderstreck. 
 Situationsplan över åtgärden. Det vill säga en karta/skiss över området där åtgärden 

planeras med aktuell åtgärd, byggnad eller anläggning inritad. Ange skala och 
väderstreck. 

 Skiss eller ritning av aktuell åtgärd, byggnad eller anläggning. 
 Frivilligt: fotografier från platsen, det underlättar handläggningen av ärendet. 

 
AVGIFT 
Med stöd av 27 kap 1 §, miljöbalken tar kommunen ut avgift för Bygg- och miljönämndens 
tillsyn enligt miljöbalken. Denna avgift är fastställd i taxa antagen av kommunfullmäktige 
2015-11-18 § 122. Gällande timtaxa för Upplands-Bro kommun är satt till 1195 kr. 
 
 
_________2022/12/12_______________________ 
Datum 
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_ 
Underskrift (sökanden) 

 

____Nicolas Main____________________________ 
Namnförtydligande 
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Från: Accropark Info <info@accropark.org>  
Skickat: den 19 december 2022 11:35 
Till: Johan Salomonsson <Johan.Salomonsson@upplands-bro.se> 
Ämne: Ansökan om dispens/tillstånd inom naturreservat Accropark Bro AB 
 
Hej Johan,  
 
Jag skickar en begäran till dig om auktorisation för företaget Accropark Bro AB. Du hittar även några 
bilder, för att se vad vi har satt upp i vår Lidapark. 
 
Jag hoppas att jag inte har gjort ett misstag, min svenska är inte perfekt. 
 
God Jul och Gott nytt år, 
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MVH 
 
Nicolas Main 
 
Accropark Holding AB 
Smedstorpsvägen 1 
147 92 Grödinge 
 
0046 70 222 98 36 
info@accropark.org 
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Tillväxtkontoret  

                                                                                 
                                      BILAGA 2 
Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 

                        2012-06-14, § 49                

      

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO ORG.NR 

196  81 KUNGSÄNGEN Furuhällsplan 1 08 - 581 690 00 08 - 581 692 44 7 07 43 - 0 01-212000-0100 

   

Föreskrifter för  

Lejondals naturreservat   

Upplands-Bro kommun                    
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Reservatsföreskrifter 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att 
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med 
reservatet  

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  

1. uppföra byggnad eller väsentligt ändra byggnads yttre utseende eller 
användningssätt, undantag gäller dock byggnad för friluftslivet och för 
reservatets skötsel, se vidare under A 15, 

2. anlägga brygga, campingplats, uppställningsplats för husvagnar eller båtar,  

3. uppföra mast, 

4. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller torv, 

5. schakta, utfylla, tippa, dika, muddra eller dämma, 

6. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- eller skogsbrukets behov, 

7. inom områden som på bifogade beslutskarta, bilaga 1, anges som skogsmark 
för endast naturvårdande åtgärder

 

avverka skog eller bedriva andra skogliga 
åtgärder,  

8. inom zon I slutavverka på större sammanhängande yta än 3 ha och inom zon II 
slutavverka på större sammanhängande yta än 0,5 ha, zonerna framgår av 
bifogade beslutskarta, bilaga 1,  

9. slutavverka på en ny yta utan att skogen på intilliggande föryngringsyta nått 
minst 1,5 meter i höjd,  

10. bryta stubbar och markbereda genom harvning eller plöjning, 

11. på naturbetesmark och på skogsmark använda handelsgödsel eller kemiska 
bekämpningsmedel, 

12. införa främmande trädslag,  

13. plantera igen jordbruksmark (åker- och betesmark) och odla energiskog som 
exempelvis Salix,  

14. jaga inom det område vid Hällkana friluftsgård, som redovisas på beslutskartan, 
bilaga 1, och i anslutning till markerade motionsspår. 

Dessutom är det förbjudet att utan kommunens tillstånd 

15. uppföra byggnad som behövs för friluftslivet eller för reservatets skötsel, 

16. anlägga väg och parkeringsplats, 

17. anlägga stig och vandringsled, 

18. dra fram ledning i luft, mark- eller vatten, 

19. använda handelsgödsel och kemiska bekämningsmedel på jordbruksmark, 
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20. uppföra vindskydd och jaktkoja samt placera jakttorn intill markerade 
motionsspår. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägaren och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång  

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet skall tåla att följande anordningar utförs 
och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet:  

1. Utmärkning av reservatets gränser i terrängen. 

2. Uppföra anläggningar/anordningar för allmänhetens friluftsliv som vindskydd, 
sanitära anordningar, stigar, grillplatser, utplacering av informationstavlor, 
reservats- och naturstigsskyltar samt att underhålla och sköta befintliga 
anläggningar och anordningar. 

3. Allmänheten ska ha rätt att på fastigheterna Hällkana 1:1, Lejondal 2:2, Stora 
Tingsviken 1:1, Svarvviken 1:1, Sveden 1:1 och Sveden 1:2 fiska från land med 
toppknuten lina. Genom fiskekortsförsäljning ska allmänheten också inom 
nämnda fastigheter ges möjlighet till sportfiske och under vissa villkor visst 
kräftfiske enligt särskilt avtal med sportfiskeklubben om tillgången på kräftor 
medger detta.    

4. Plockhugga, gallra och röja inom områden, som enligt beslutskartan, bilaga 1, 
redovisas som skogsmark för endast naturvårdande åtgärder .  

5. Skogsbete får ske och igenplanterade betesmarker och åker, som redovisas på 
beslutskartan, bilaga 1, får restaureras genom avverkning och röjning och 
återföras till betesmark om det finns tillräckligt med betesdjur. Övriga 
betesmarker gallras och röjs vid behov samt betas. Befintlig brukad åkermark 
hålls öppen genom åkerbruk.  

6. Dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och 
vattenförhållanden, av naturvårdsåtgärder inklusive åtgärder för rekreation och 
friluftslivet samt av djur- och växtarter. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet  

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 

1. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,  

2. parkera annat än på anvisad plats, 

3. övernatta i husvagn eller husbil,  

4. elda annat än på anvisade plats, 

5. rida,  

6. ta med hund som inte är kopplad,  

7. ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. 
den 30 september,  
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8. inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt och att i 
övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två dygn i följd på samma 
plats, 

9. tälta mer än två dygn i följd på samma plats, 

10. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar 
eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och liljekonvalj, 

11. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller 
sten, 

12. utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande,  

13. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller 
liknande för fler än 100 deltagare.  

Ovanstående föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för  

 

reservatets nyttjande och skötsel enligt fastställd skötselplan  

 

nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning  

 

jakt med löshund 

 

röjning av siktgator i anslutning till jakttorn 

 

uttransport av klövvilt med älgdragare eller fyrhjuling 

 

ridning på anvisad väg/stig i samband med förflyttning av hästar till och från betena   

 

normalt nyttjande och skötsel av tomtplats 

 

åtgärder för drift och underhåll av befintliga luftledningar, som t.ex. röjning, 
avverkning av farliga träd etc. Kommunen ska dock underrättas om planerade 
åtgärder i god tid innan de utförs.   

 

inventeringar som utförs på uppdrag av kommunen och som syftar till att öka 
kunskapen om natur- och kulturvärden i reservatet.   

Föreskrifterna under C träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från 
trycket i länets författningssamling. 

Upplysningar 

Artskydd: I reservatet finns arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Exempel på 
sådana arter är blåsippa och nattviol.   

Förbud mot motorbåtstrafik: Infördes på Lejondalssjön den 7 april 1992 efter en ansökan 
från Upplands-Bro kommun för att skydda sjön från störningar på fågellivet, för att 
undvika risk för bullerstörningar samt för att undvika bensin- och oljespill .   

Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, enligt 
bilaga. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Orienteringskarta 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2023-02-09 NAT.2022.788 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Hällkana 1:1 
 

 

 

Hällkana 1:1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Magnus Malmström 

Miljöinspektör 

Miljöenheten 

   

Magnus.Malmstrom@upplands-bro.se 

2023-02-10    

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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NAT.2022.517, Ansökan om 
strandskyddsdispens för avstyckning samt 
uppförande av fyra enbostadshus på 
fastigheten BJÖRKBODA 2:1 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
avstyckning samt uppförande av fyra enbostadshus i enlighet med 7 kap. 15 

och 18 § Miljöbalken. 
____________________________________________________________ 

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.seSkrivelsen 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 avstyckning 

samt uppförande av småhus. 

Den 1 augusti 2022 inkommer uppgifter från sökande om att ansökan även ska 

omfatta byggnation av fyra (4) stycken enbostadshus. Tre av de planerade fyra 

husen ligger inom strandskyddsområde och tomterna är om 2500 kvadratmeter. 

Fastigheten Björkboda 2:1 ligger till mindre än en femtedel inom strandskyddat 

område vid Mälaren i norra delen av Upplands-Bro kommun. 

Miljöenheten bedömer att föreslagen åtgärd strider mot strandskyddets syften 

och regler i Miljöbalken 7 kap. 15 och 18 § Miljöbalken. 

Sökande har efter utskickad kommunicering inkommit med yttrande vilket 

bemöts under stycket, yttrande och bedömning.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2023-02-10   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inom den 6 juli 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden 10 februari 2023, diarienummer: NAT.2022.517 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  

 Miljöbalk 1998:808 

Ärendet 

Kommunicering 
Förslag till beslut kommunicerades ut den 19 januari 2023. Sökande har den 2 

och 3 februari 2023 inkommit med yttrande som beaktas i detta förslag till 

beslut. 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 6 juli 2022 och avser strandskyddsdispens för avstyckning 

samt uppförande av fyra stycken enbostadshus. Tre av de planerade fyra husen 

ligger inom strandskyddsområde och tomterna är om cirka 2500 kvadratmeter. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området är väl avskilt från 

stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.  

Motiveringen till det särskilda skälen är följande: Del av fastighet som avses 

avstyckas där del av ytan berörs av strandskydd har avvänts som hage för 

frigående hästar med tillhörande el stängsel. Dessutom omges denna yta av 

redan befintliga fastigheter med småhusbebyggelse vilket har begränsat 

passage av på avsedd del av ytan som berörs av strandskyddet. Tänkta 

fastigheter utgör inget hinder för passager då redan befintliga fastigheter med 

väg mellan vattenlinje och tänkta fastigheter redan finns. 

Vid inspektion den 20 januari 2023 kunde det konstateras att avverkning 

utförts inom hela området där de fyra husen planeras uppföras.  

I området har det varit skog sedan 1960-talet och fram till 2021, enligt ortofoto. 

Ansökan om förhandsbesked inkom till Byggenheten den 31 maj 2022. 

Platsbesök 

Miljöenheten inspekterade fastigheten den 20 januari 2023. Vid inspektionen 

närvarade Magnus Malmström och Johan Salomonsson från Miljöenheten. 

Ansökan om bygglov 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit Bygg- och miljönämnden den 31 

maj 2022 och har diarienummer Bygg.2022.248. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2023-02-10   

 
 

 

Motivering 

Miljöenheten bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med stöd av 7 

kap. 15 § punkt 1 och 18c § miljöbalken (1998:808). 

Är åtgärden förbjuden?  

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

uppföras inom strandskyddat område.  

Särskilda skäl 

Miljöenheten bedömer att föreslagen åtgärd inte uppfyller 7 kap. 18 c § punkt 2 

i  miljöbalken, det vill säga att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast 

strandlinjen. 

Miljöenheten bedömer att platsen för föreslagen byggnation 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.  

Miljöenheten bedömer att den aktuella åtgärden strider mot strandskyddets 

första syfte, det vill säga att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden. 

Från områdets östra del finns det en stig ner till Mälaren via norra delen av 

fastigheten Berga 3:1. 

Den aktuella åtgärden bedöms även strida mot strandskyddets andra syfte, att 

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

(2009:532). 

 

Yttrande och bedömning 

Sökande uppger i sitt yttrande över förslag till beslut, bland annat följande; 

1. Att fastigheten Björkboda 2:1 kan betraktas som en strandnära fastighet.  

Miljöenheten bedömer att det är en korrekt beskrivning. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2023-02-10   

 
 

2. Att träden i området togs ned hösten 2021 då granbeståndet var angripet av 

granbarkborre. Resterande tallar var man tvungen att ta ned då ett antal var 

döda och resten utgjorde risk för vindfällning. 

Miljöenheten bedömer att dispens från strandskyddet skulle sökts för 

avverkningen och/eller att samråd enligt 12 kap 6 § utförts. 

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

vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

Lag (2009:532). 

Att tallar är döda samt kan utgöra en risk för vindfällning i området bedöms 

inte vara negativt gällande livsvillkoren för djur- och växtarter eller människors 

rörliga friluftsliv. 

3. Att marken alltid varit hage. 1985 Togs befintlig taggtråd bort och ersattes 

av el-stängsel, som tillfälligt kopplats bort för avverkningen.  

Miljöenheten bedömer att området utgjorts av skog sedan 1960-talet vilket kan 

ses i Lantmäteriets kartprogram. Vid inspektion den 20 januari 2023 kan det 

konstateras att det i området avverkats minst ett femtiotal träd med en diameter 

om minst 60 centimeter. Detta tillsammans med att det totalt fällts minst 400 

träd i området medför en bedömning om att området utgjorts av skog under en 

längre tid. Gran med en diameter, i brösthöjd, om mer än 50 centimeter är 

mellan 50 och 100 år gammal. I sökandes yttrande finns det bilder som visar på 

tre hästar som går i området. Miljöenheten bedömer att det utgör en mindre 

begränsad del i södra delen av området. Bilderna visar även på äldre granar 

samt mindre lövträd i området. Detta tillsammans med inspektionen visar på att 

det växt lövträd och större granar i området.    

4. Att det även bör beaktas att elstängsel utgör inte bara hinder för människor 

men även vissa djurarter. Sökande uppger även att det redan finns barriärer för 

människor och vissa djurarter i norr och öster genom befintliga tomter samt i 

syd av huvudfastighetens hemfridszon.  

Miljöenheten bedömer att det inte finns några barriärer i den sydöstra delen av 

aktuellt område och hemfridszonen från bostadshuset på Björkboda 2:1 inte 

sträcker sig upp till aktuellt område. Hemfridszonen är normalt inte mer än 25 

från bostadshuset och någon tomtplatsavgränsning är inte beslutad på 

Björkboda 2:1.   

 

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. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (6)  
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Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

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

ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

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

växtarter. 

Dispens 

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

förutsättningar är uppfyllda:  

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

stöd av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  

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

strandskyddets syfte.  

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

området 

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

strandskyddets syften, 

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

väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

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

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

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

genomföras utanför området, 

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

inte kan tillgodoses utanför området, eller behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Barnperspektiv 

Ovanstående förslag till beslut bidrar till att värna om rekreationen i området 

och närhet till strandområden. Förslaget medför även till att bevara naturvärde, 

vilket kommer att säkra upp artrikedomen och bidra till att kommande 

generationer får en rik och meningsfull miljö.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 6 (6)  
2023-02-10   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Camilla Östergren 

 

Miljöchef Magnus Malmstörm 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Orienteringskarta 

2. Ansökan som inkom 6 juli 2022 

3. Situationsplan som inkom 6 juli 2022 

4. Flygfoto (Ortofoto i skala 1:500) År 2022 

5. Flygfoto (Ortofoto i skala 1:500) År 2017 

6. Fotodokumentation från inspektion den 4 augusti 2022 

7. Yttrande från fastighetsägarna som inkom 2 februari 2023 

8. Yttrande med kommentar och foto från fastighetsägarna som inkom 3 

februari 2023 

9. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 

 Sökande  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Miljöenheten 

Bilaga 1 
 
Datum Diarienummer 

1 (1) 

2023-01-12 NAT.2022.517 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Björkboda 2:1 
 

 

 

Björkboda 2:1 
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Ansökan om strandskyddsdispens 

Sid 1 (3) 

Organisations- eller personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

E-postadress 

Postort* 

Sökande 

Bygglov* 

Bygglov har sökts 

Bygglov har inte sökts 

Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Förnamn* 

Dispensen avser: 

Byggnad, ange typ ……………………………………….…………………………. 

Anläggning, ange typ …………………………………….……………………………. 

Anordning eller annan åtgärd, ange typ ………………….………………………………………………. 

E-postadress Efternamn* 

Eventuellt projektnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Fastighetens adress* Postort: 

* = Obligatorisk uppgift

Miljö-,Hälsa- och Livsmedelsavdelningen, Upplands-Bro kommun 196 81 

Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00



20 NAT.2022.517, Ansökan om strandskyddsdispens för avstyckning samt uppförande av fyra enbostadshus på fastigheten BJÖRKBODA 2:1 - BMN 23/0003-8 NAT.2022.517, Ansökan om strandskyddsdispens för avstyckning samt uppförande av fyra enbostadshus på fastigheten BJÖRKBODA 2:1 : 2.AnsokanomdispensBilaga2_537224

Datum och sökandens (betalningsansvarig) underskrift* 

Sid 2 (3) 

Bilaga* 

Namnförtydligande* 

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning. Önskad tomtplatsavgränsning och fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde 

(minimum 25 meter) ska markeras. 

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 

Registerkarta (1:10 000) 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

Ja 

Nej 

Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 

Ja 

Nej 

Motivering hur grunden för dispens uppfylls 

Nybyggnadskarta (1:400) 

Annan karta/situationsplan (1:400) 

Särskilda skäl för dispens 

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området 

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

Inom område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område) 

Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden 

Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus 
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Sid 3 (3) 

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808), som handlar om skydd av områden. Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med 

strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom sådant område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga vägningen mellan en-

skilda och allmänna intressen. I förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. finns bestämmelser om vad en ansökan om dispens från strand-

skyddet ska innehålla m.m. 

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 

meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga 

strandskyddszonen upp till 300 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Kontakta din kommun om du vill veta hur strandskyddet ser ut där du ska bygga. 

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att: 

 uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader 

 ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål 

 utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur 

 utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla. 

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från förbudet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så kallade särskilda skäl. Som sär-

skilda skäl får man endast använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 c §. Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan har pekat ut som 

landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge får man även använda de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 d §. Vid alla dispenser måste man lämna 

en fri passage närmast vattnet. 

Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § i miljöbalken. 

Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för 

andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt. 

Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till stränder, 

kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkan-

ten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften. 

Anläggningar vid vatten, i vissa fall. Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten, det kan gälla båthamnar, pirar, bryg-

gor, båthus med mera. 

Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat om-

råde. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder. 

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanlägg-

ningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kultur-

historiska intressen. 

Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna 

och enskilda intressen, men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden. 

Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge kan vara ett dispensskäl, men då måste området ha pekats ut i kommunens översiktsplan (se miljöbal-

ken 7 kap 18 d §). 

Övrigt 

Växt och djurlivet 

 En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras 

ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan åberopas. 

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslutet 

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva 

beslutet. Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen beslutar att kommunens 

beslut ska upphävas får det beslutet överklagas hos miljödomstolen. Beslut om dispens får överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte grannar) om avgö-

rande har gått denne emot. Även vissa ideella föreningar har rätt att överklaga dispensbeslut enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, t.ex. Naturskyddsföreningen, Friuftsfräm-

jandet. 

Anläggningar för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln 

Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som för sin funktion måste finnas eller vidtas 

inom strandskyddet är undantagna förbunden ovan. Dessa åtgärder får inte tillgodose bostadsändamål. Denna information är hämtad från Naturvårdsverkets webb-

plats, där du också kan läsa mer och hitta länk till lagtext. www.naturvardsverket.se, sök Strandskydd. 

Information om strandskyddet 

Hantering av personuppgifter: 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.upplands-bro.se/personuppgifter

Upplands-Bro kommun
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Kartutdrag Fastighet: BJÖRKBODA 2:1 

Adress: Björkbodavägen 1, 19792 Bro Datum: 2018-06-01 
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Upplands·Bro 
KOMMUN 

Koordinatsystem: SWEREF99 18 oo 

Hojd: RH2000 

 

Mat&GIS-enheten: Skala: 

 
 
 
 

iA3 

 

Redovisning av rattigheter kan vara ofullstandig. 
Fore schaktning bor kontakt tas med el-, tele-, kabeltv-, fiberkabel- 
samt fjarrvarmeo erator angaende underjordiska lednin ar. 

Slamavskiljare      
Pumpledning   
Gemensam infiltration         
Brunn     
Vattenledning gemensamhetsanläggning  
Marklutning  

Väg / Infart   
Tomtgräns   

Plats Avfallsbehållare  

Befintliga avloppsanläggningar   
Befintliga brunnar   
 

Rev. 20220825/MP avser ändring av vatten 
från enskilt till gemensamhetsanläggning enl. 
Remissvar och Landsbyggdsplan. 
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januari 16, 2023

Ortofoto (flygfoto) år 2022 1:1 500

o

50 0 50 100 [m]

Björkboda 2:1

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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januari 16, 2023

Ortofoto (flygfoto) år 2021 1:1 500

o

50 0 50 100 [m]

Björkboda 2:1

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Röd markering = Tänkt Placering Fyra Hus
1:3 000

o

50 0 50 100 150 200 250 [m]

Björkboda 2:1

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Björkboda 2:1 

Yttrande till förslag till förslag till beslut gällande strandskyddsdispensansökan.  

Ärende NAT.2022.157 

Förtydligande gällande er uppfattning om skog på det gällande markområdet.  

Området köptes av Henry Lööw 1952, och har sedan dess använts som hage till hästar och kor. 1985 
byttes dåvarande taggtrådsstängsel ut mot elstaket  med 4 trådar. Detta för att hålla tamdjur inne 
och den ökande vildsvinsstammen ute. Detta innebär automatiskt att området inte blir ett 
strövområde då människor inte väljer att forcera ett sådant staket flera gånger.  

Den naturliga vägen för att nå vattnet är att följa grusvägen Sjöhagenvägen , och vid Bondkroksvägen  
gå ner över vallen som inte brukas. Så här folk valt att gå de senaste 30 åren. 

Om man skulle välja att forcera våra staket hamnar man för övrigt på Sjöhagens stugtomter och på 
Berga gård.  

För tillfället är staket och stolpar medtagna eftersom vi gallrat och tagit ner träden som varit 
angripna av Granbarkborre, sent 2021. Arbetet med att köra bort ris för flisning kommer att ske inom 
några månader. Om vi inte får strandskyddsdispensen kommer hagen åter att uppföras i ursprungligt 
skick  så inget fritt och rörligt friluftsliv kommer att ske bland hästarna i hagen. 

Beakta även att en avstyckning och möjlighet till köp av mark att bygga på gynnar de familjer som 
inte vill bo i tätort. Intresset är stort bland barnfamiljer  att bo på landsbygden.  Det måste även vara 
en vinst för Upplands-Bro kommun om fler familjer vill bo här och vara goda skattebetalare.  

Glädjande nog har vi tagit del av att Udden fått bygglov för ett ridhus nära vattnet.  Då vi alla är lika i 
för lagen, så vore det rimligt om vi kan stycka av för nybyggnation  på ett område som har flera hus 
och en väg mellan vår mark och vattnet. 

 

2023-02-02 

Mvh Nils och Margareta Lööw  
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Datum: 2023-02-03 

Er beteckning: NAT.2022.517 

 

Synpunkter gällande Förslag till beslut gällande Strandskyddsdispens. 

Vi vill med denna skrivelse tydliggöra och komplettera information angående de aspekter som togs 
upp i Miljöenhetens förslag till beslut gällande strandskyddsdispens för Björkboda 2:1 . 

1. Under rubrik Ärendet  
2:a stycket påstås att Fastigheten är en ”strandfastighet”? Fastigheten 2:1 Björkboda har 
ingen anslutning till strand utan är att betrakta som strandnära fastighet och angränsar mot 
andra fastigheter. Och den aktuella delen av fastigheten gränsar till största del mot 
fastighetstomter mellan strand och aktuell fastighetsgräns. 
 
6:e stycket anges att ”alla träd har fällts och hänvisning till flygfoto 2021”.  
Träden togs ned hösten 2021 då granbeståndet var angripet av granbarkborre. Resterande 
tallar var man tvungen att ta ned då ett antal var döda och resten utgjorde risk för 
vindfällning. Om man tittar på de övriga trädområdena på befintlig fastighet kan man se 
rester av ris från nedtagning av gran på hela fastigheten och inte enbart den omnämnda 
delen. 
 

2. Under rubriken Särskilda skäl  
2:a stycket anges det att ”ytan utgör en helt opåverkad mark sedan 1960-talet”.  
Marken har alltid varit hage. 1985 Togs befintlig taggtråd bort och ersattes av el-stängsel, 
som tillfälligt kopplats bort för avverkningen.  
Samtliga stolpar står fortfarande och borde ha varit uppenbara vid platsbesöket av 
Miljöenheten den 20 januari 2023. Utöver el-stängsel står även vattenutfordrings stolpe med 
vattenledning kvar vid tidpunkten för inspektionen vilket torde antyda att det utgjort en 
hage.  
Bilaga 1 bilder 1 och 2 som styrker ytans användning som hage. 
 

3. Under rubriken Är åtgärden förbjuden?  
2:a stycket anges att aktuell yta skulle utgöra en ”sammanhängande skog från Mälaren och 
skogsområdet väster om planerad byggnation på Björkboda 2:1”.  
Vad som inte verkar ha beaktats att det är en hage i väster om den aktuella delen av 
fastigheten, som också omgärdas av elstängsel och inte utgör skog som är sammanhängande 
med den aktuella delen av fastigheten.  
Bör även beaktas att Elstängsel utgör inte bara hinder för människor men även vissa 
djurarter. 
 
4:e stycket hänvisar till att det i dagsläget är möjligt att fritt röra sig genom aktuell del av 
fastigheten. Ja då elstängsel tillfälligt är avstängt pga. Den avverkning som erfordrades. Men 
beskrivningen är väldigt generell då den aktuella delen som ansökan gäller gränsar mot 
tomter i öster mot Mälaren, samt i den norra. Den barriär man då hänvisar till finns redan i 
norr och öster genom befintliga tomter och i syd av huvudfastighetens hemfridszon. 
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4. Under rubriken Är åtgärden förenlig med strandskyddets två syften?  
3: e stycket När det gäller aspekten att ”livsvillkor för djur- och växtlivet kommer att påverkas 
väsentligt”  
Har vi påvisat att det inte har varit fullt möjligt för alla arter att röra sig fritt genom ytan då 
det begränsas redan i öster och norr. När det gäller växtlivet var det betesmark, (se bilder) 
och en skog som var angripen av granbarkborre. 
4:e stycket, anges det att ”åtgärden påverkar allmänhetens fria och rörliga friluftsliv”. Då 
ytan alltid varit hage för hästar och avgränsad fram till 1985 med taggtråd och efter 1985 och 
framåt med elstängsel vilket visar att ytan redan tagits i anspråk på ett sätt som saknar 
betydelse för strandskyddets syfte gällande allmänhetens fria och rörliga friluftsliv. 
Idag där elstängsel upphör i riktning mot huvudbyggnad och en möjlig passage genom 
stängsel skulle kunna ske anser vi att det är att betrakta som hemfridszon. 
 

 

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att vi anser att 18c § p.2 miljöbalken är tillämplig i detta 
fall då tänkt del för avstyckning och byggnation angränsar mot redan bebyggt område där 
flera fastigheter och en väg är belägna mellan den tänkta ytan och Mälaren i öster.  
Dessutom anser vi att man även ska beakta 18c § p.1 med hänvisning till att marken som 
avses utgjort inhägnad betesmark och att det endast är en begränsad del av den aktuella 
marken som omfattas av det utökade strandskyddet anser vi att det saknas betydelse för 
strandskyddets syften.    
 
Nils och Margareta Lööw  
 
2023-02-03 
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Bilaga 1 

Bild 1 
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Bild 2 
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Bilaga 2 
 
Flygfoto 

 
 
Blå Linje markerar befintliga elstängsel. 
Vit ruta anger hänvisning till Bild 1 och 2 



21 BYGG.2022.248, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1 - BMN 23/0003-7 BYGG.2022.248, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1 : BYGG.2022.248, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2023-02-10 BMN 23/0003  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

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

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

BYGG.2022.248, Förhandsbesked för 
nybyggnad av fyra enbostadshus, 
BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 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. Beslut meddelas efter att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL löpt ut 

och ingen avgift tas därför ut i ärendet.  

 Förhandsbesked  0 kr 

_______________________________________________________________ 

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 Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 31 maj 2022 med en ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av fyra enbostadshus. Bostadshusen är i en våning med inredd vind 

med en byggnadsarea på 115 kvm och en bruttoarea på 200 kvm. Av förslaget 

framgår vidare att fastigheten på sikt avses styckas så att fyra nya fastigheter 

bildas där respektive fastighet får en yta om cirka 2 500 kvm.  

Åtgärden bedöms påverka allmänhetens fria och rörliga friluftsliv ytterligare, 

samt medför att livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer att förändras 

väsentligt. Det är med beaktande av områdets betydelse för strandskyddet och 

det rörliga friluftslivet inte förenligt med en från allmän synpunkt god 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2023-02-10   

 
 

hushållning av mark enligt 2 kap. PBL att uppföra fyra bostadshus på aktuell 

del av fastigheten. Det allmänna intresset att bevara marken obebyggd får vid 

en intresseavvägning anses väga tyngre än sökandes intresse att bebygga 

marken. 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 

§ PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om förhandsbesked som inkom den 31 maj 2022 

 Situationsplan som inkom den 24 oktober augusti 2022 

 Översiktlig utredning för vatten och avlopp som inkom den 25 augusti 

2022 

 Analysutlåtande vatten, Björkboda 2:1 som inkom den 2 september 

2022 

 Borrprotokoll Björkboda 2:1 som inkom den 2 september 2022 

 Borrprotokoll, Håtunaholm 3:8, 3:9, 3:10 som inkom den 2 september 

2022 

 Remissvar Plan- och exploatering som inkom den 9 augusti 2022 

 Remissvar VA-enheten som inkom den 30 augusti 2022 

 Information om markundersökning som inkom den 24 oktober 2022 

 Fotografier, läge markbädd, dike och måttplats som inkom den 24 

oktober 2022 

 Fotografier, markerad plats för mått av vattnnivå som inkom den 24 

oktober 2022 

 Fotografier, mått vattennivå dike som inkom den 24 oktober 2022 

 Remissvar miljöenheten som inkom den 2 februari 2023 

 Bemötande gällande förslag till beslut från sökande som inkom den 9 

februari 2023 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2023 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 31 maj 2022 med en ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av fyra enbostadshus. Bostadshusen är i en våning med inredd vind 

med en byggnadsarea på 115 kvm och en bruttoarea på 200 kvm. Av förslaget 

framgår vidare att fastigheten på sikt avses styckas så att fyra nya fastigheter 

bildas där respektive fastighet får en yta om cirka 2 500 kvm. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2023-02-10   

 
 

Fastigheten ligger delvis inom strandskyddat område enligt 7 kap. Miljöbalken, 

MB. Ansökan om strandskyddsdispens handläggs i NAT.2022.517.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv (Mälaren med öar och 

strandområden i Stockholms län) enligt 4 kap. 2 § MB. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på remiss till Plan- och exploateringsenheten som den 9 

augusti inkom med ett remissvar där det bland annat framgår att fastigheten är 

belägen i anslutning till ett bebyggelseområde som pekas ut som större 

bebyggelsegrupp enligt översiktsplanen (se bilaga 7).  

Ärendet har skickats på remiss till VA-enheten som den 30 augusti 2022 inkom 

med ett remissvar där det framgår att VA-utbyggnadsplanen inte kommer att 

ändras för att fyra fastigheter skulle tillkomma (se bilaga 8). 

Ärendet har skickats på remiss till Miljöenheten som den 2 februari 2023 

inkom med ett nytt remissvar som omfattar både strandskyddet och VA-

frågorna (tidigare remissvar som är ersatt omfattade endast VA-frågorna). Av 

remissvaret framgår att Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan 

beviljas då det saknas förutsättningar för att bevilja strandskyddsdispens enligt 

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, då det föreligger ett starkt 

allmänt intresse av att bevara naturmiljön. Miljöenheten bedömer vidare att den 

föreslagna åtgärden påverkar allmänhetens fria och rörliga friluftsliv 

ytterligare, samt medför att livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer att 

förändras väsentligt. Gällande vatten och avlopp så har miljöenheten bedömt 

att en tillfredställande lösning för avlopp har redovisats samt att tillräcklig god 

vattentillgång kan erhållas på fastigheten (se bilaga 13) 

Ärendet har den 30 augusti 2022 skickats till kända sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL. Det har inte inkommit några yttranden i ärendet. 

Tjänsteskrivelsen och förslag till beslut har skickats till sökande för 

bemötande. Sökande har inkommit med ett bemötande den 10 februari 2023 (se 

bilaga 14). 

Utformning och skäl till beslut 

Rättslig reglering  

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

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

kan tillåtas på den avsedda 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. 
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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).  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt denna lag hänsyn tas 

till både allmänna och enskilda intressen. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska ärenden om förhandsbesked enligt denna lag syfta 

till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en 

god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

Rättspraxis 

Även om strandskyddet prövas separat från prövningen av bygglov kan den 

omständigheten att byggnaden placeras inom strandskyddat område i vissa fall 

utgöra hinder mot att bygglov meddelas (jfr MÖD 2013:29).  

Bedömning 

I detta ärende prövas om den ansökta åtgärden innebär lämplig 

markanvändning utifrån bestämmelserna i 2 kap. PBL. 

Fastigheten ligger delvis inom strandskyddat område enligt 7 kap. Miljöbalken, 

MB. Inom ett strandskyddat område gäller bl.a. att nya byggnader inte får 

uppföras samt att det inte får vidtas åtgärder som väsentligt förändrar 

livsvillkoren för djur- eller växtarter. I detta fall bedöms inte finnas något 

särskilt skäl för strandskyddsdispens. 

Fastigheten ligger vidare inom riksintresse för rörligt friluftsliv (Mälaren med 

öar och strandområden i Stockholms län) enligt 4 kap. 2 § MB. Inom dessa 

områden ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Det 

föreligger alltså ett starkt allmänt intresse av att bevara naturmiljön. 

Åtgärden bedöms påverka allmänhetens fria och rörliga friluftsliv ytterligare, 

samt medför att livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer att förändras 

väsentligt. Det är med beaktande av områdets betydelse för strandskyddet och 

det rörliga friluftslivet inte förenligt med en från allmän synpunkt god 

hushållning av mark enligt 2 kap. PBL att uppföra fyra bostadshus på aktuell 

del av fastigheten. Det allmänna intresset att bevara marken obebyggd får vid 

en intresseavvägning anses väga tyngre än sökandes intresse att bebygga 

marken. 



21 BYGG.2022.248, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1 - BMN 23/0003-7 BYGG.2022.248, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1 : BYGG.2022.248, Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, BJÖRKBODA 2:1, Björkbodavägen 1

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
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Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 

§ PBL.  

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman  

Tf bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om förhandsbesked som inkom den 31 maj 2022 

2. Situationsplan som inkom den 24 oktober 2022 

3. Översiktlig utredning för vatten och avlopp som inkom den 25 augusti 

2022 

4. Analysutlåtande vatten, Björkboda 2:1 som inkom den 2 september 2022 

5. Borrprotokoll Björkboda 2:1 som inkom den 2 september 2022 

6. Borrprotokoll, Håtunaholm 3:8, 3:9, 3:10 som inkom den 2 september 2022 

7. Remissvar Plan- och exploatering som inkom den 9 augusti 2022 

8. Remissvar VA-enheten som inkom den 30 augusti 2022 

9. Information om markundersökning som inkom den 24 oktober 2022 

10. Fotografier, läge markbädd, dike och måttplats som inkom den 24 oktober 

2022 

11. Fotografier, markerad plats för mått av vattnnivå som inkom den 24 

oktober 2022 

12. Fotografier, mått vattennivå dike som inkom den 24 oktober 2022 

13. Remissvar miljöenheten den 2 februari 2023 

14. Bemötande gällande förslag till beslut från sökande som inkom den 9 

februari 2023 
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Kartutdrag Fastighet: BJÖRKBODA 2:1 

Adress: Björkbodavägen 1, 19792 Bro Datum: 2018-06-01 
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Kartan ar ej faltkontrollerad 

 

Upplands·Bro 
KOMMUN 

Koordinatsystem: SWEREF99 18 oo 

Hojd: RH2000 

 

Mat&GIS-enheten: Skala: 
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Redovisning av rattigheter kan vara ofullstandig. 
Fore schaktning bor kontakt tas med el-, tele-, kabeltv-, fiberkabel- 
samt fjarrvarmeo erator angaende underjordiska lednin ar. 

Slamavskiljare      
Pumpledning   
Gemensam infiltration         
Brunn     
Vattenledning gemensamhetsanläggning  
Marklutning  

Väg / Infart   
Tomtgräns   

Plats Avfallsbehållare  

Befintliga avloppsanläggningar   

Befintliga brunnar   
* Befintligt dike/åkerdränering  
* Pumpbrunn till infiltration  
* Uppsamlingsbrunn Gråvatten  

 
Rev. 20220825/MP avser ändring av vatten från enskilt till 
gemensamhetsanläggning enl. Remissvar och 
Landsbyggdsplan. 
 
Rev. 20221023/MP komplettering med hänsyn till remiss svar 
från Miljöenheten. Markering av Dike/åkerdränering 
kompletterad samt pumpbrunn för avlopp till markbädd samt 
uppsamlingsbrunn för gråvatten samt ledning till 
dike/åkerdränering. 

Uppsamlingsbru
nn Gråvatten 
och ledning till 
Dike/Åkerdräner
ing 
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Luleå 2020-02-25

Fastighetsbeteckning Björkboda 2:1
Vattentäkt Borrad brunn
Övrigt

Provnr A67688 Kundnr 41578

Margareta Lööw
Björkbodavägen 1

19792 Bro

Analysutlåtande
Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Turbiditet - Tjänligt med anmärkning
Är ett mått på vattnets grumlighet. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Indikerar påverkan på
ytvatten.

- Järn - Tjänligt med anmärkning (e, t)
Järnhalten var hög. Kan medföra utfällningar, missfärgning, smak och lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och
igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Odlingsb. mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn - Tjänligt med anmärkning (h)
Totalantalet odlingsbaramikroorganismer vid 22°C (3 dygn) var stort (hälsomässig anmärkning), vilket indikerar förorening
från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.
**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.
***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3, 97334 Luleå • Box 50011, 97321 Luleå
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Luleå 2020-02-25

Fastighetsbeteckning Björkboda 2:1
Vattentäkt Borrad brunn
Övrigt

Provnr A67688 Kundnr 41578

Margareta Lööw
Björkbodavägen 1

19792 Bro

Analysresultat - Kemisk analys
Analys A67688 Enhet Gränsvärden Mätosäkerhet Kommentar
Provtagningsdatum 20200211
Ankomstdatum 20200211
Lukt vid 20°C* Ingen Tjänligt
Lukt, art, vid 20°C* Ingen
Turbiditet* 14 FNU 0 - 3 ±30% Tjänligt med anmärkning
Färg* 5.2 mg Pt/l 0 - 30 ±20% Tjänligt
pH* 8.0 6.5 - 10.5 ±0.2 Tjänligt
Temp. pH-mätning 21,5
Alkalinitet* 240 mg/l ±10% Tjänligt
Konduktivitet* 43 mS/m ±10% Tjänligt
Klorid* 8.4 mg/l 0 - 100 ±10% Tjänligt
Sulfat* 17 mg/l 0 - 100 ±15% Tjänligt
Fluorid* 0.39 mg/l 0 - 1.3 ±10% Tjänligt
Radon* 400 Bq/l 0 - 1000 ±20% Tjänligt
COD-Mn* 1.4 mg/l 0 - 8 ±20% Tjänligt
Ammonium* 0.14 mg/l 0 - 0.50 ±15% Tjänligt
Ammoniumkväve* 0.11 mg/l ±15%
Fosfat* <0.02 mg/l 0 - 0.60 ±0 Tjänligt
Fosfatfosfor* <0.01 mg/l ±0
Nitrat* <0.4 mg/l 0 - 20 ±0 Tjänligt
Nitratkväve* <0.10 mg/l ±0
Nitrit* <0.0070 mg/l 0 - 0.1 ±0 Tjänligt
Nitrit-nitrogen* <0.0020 mg/l ±0
NO3/50+NO2/0,5* <1.0 mg/l ±0
Total Hårdhet* 9.2 dH° 0 - 15 Tjänligt
Natrium* 23 mg/l 0 - 100 ±15% Tjänligt
Kalium* 3.9 mg/l 0 - 12 ±15% Tjänligt
Kalcium* 52 mg/l 0 - 100 ±15% Tjänligt
Järn* 1.7 mg/l 0 - 0.50 ±20% Tjänligt med anmärkning
Magnesium* 8.8 mg/l 0 - 30 ±15% Tjänligt
Mangan* 0.14 mg/l 0 - 0.30 ±20% Tjänligt
Koppar* 0.017 mg/l 0 - 0.2 ±25% Tjänligt

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.
**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.
***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3, 97334 Luleå • Box 50011, 97321 Luleå
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Luleå 2020-02-25

Fastighetsbeteckning Björkboda 2:1
Vattentäkt Borrad brunn
Övrigt

Provnr A67688 Kundnr 41578

Margareta Lööw
Björkbodavägen 1

19792 Bro

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning
Analys A67688 Enhet Gränsvärden Kommentar
Provtagningsdatum 20200211
Ankomstdatum 20200211
Odlingsb. mikroorganismer
22°C*

1500 st/ml 0 - 1000 Tjänligt med anmärkning

Koliforma bakterier* 0 st/100ml 0 - 50 Tjänligt
Escerichia coli (E.coli)* 0 st/100ml 0 - 1 Tjänligt

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.
**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.
***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3, 97334 Luleå • Box 50011, 97321 Luleå
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   YTTRANDE 1 (2)  

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

2022-08-05   BYGG.2022.248 

  

 
 

 

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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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten Björkboda 2:1  
Plan- och exploateringsenheten har mottagit en remiss från bygglovsenheten 
avseende en ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tomt samt 
nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Björkboda 2:1. Som underlag 
för yttrandet har plan- och exploateringsavdelningen tagit del av ansökan och 
situationsplan.  

Yttrande  
Fastigheten är belägen i anslutning till ett bebyggelseområde som pekas ut som 
större bebyggelsegrupp enligt översiktsplanen ÖP 2010 (Område 02, 
Ryttarberget). Det berörda området utgörs idag av skogsmark, och ligger i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen består 
dels av en mindre sammanhållen grupp fritidshus norr och öster om 
fastigheten, samt tre relativt nybyggda enbostadshus söder om 
Björkbodavägen. 

Fastigheten är inte planlagd men ligger i direkt anslutning till byggnadsplan 
6301-F. Marken norr och öster är planlagd för fritidshusbebyggelse.  

ÖP och FÖP  
Området ligger utanför utpekade utvecklings- och utredningsområden för ny 
bebyggelse och är prioriterat för areella näringar enligt den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016. Enligt landskapsanalysen i 
landsbygdsplanen utgörs området av ett uppbrutet slättlandskap, präglat av 
flack och öppen odlingsmark med skogsklädda höjdpartier. Bebyggelsen är i 
regel gles och följer i stora drag tidigare by- och gårdsstrukturer.  

Landsbygdsplanen anger som planeringsinriktning att ny bebyggelse som inte 
är kopplad till utpekade stråk och områden kan tillåtas förutsatt att den 
lokaliseras i direkt anslutning till annan befintlig bebyggelse och uppfyller 
övriga riktlinjer i landsbygdsplanens fjärde kapitel – Riktlinjer för bebyggelse1. 
Det framgår inte av handlingarna i ansökan hur åtgärden ska anpassas till 
förutsättningarna på platsen, landskapsbilden och den befintliga bebyggelsen. 
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 Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-08-05   

 
 

Delar av det berörda området är kuperat. Landsbygdsplanen anger vikten av att 
anpassa tomtgränser och höjdsättning till omgivande landskap och topografi. 
Större ingrepp i form av schaktning och fyllning ska undvikas2. 

Riksintresse  
Åtgärden är belägen inom riksintresset för det rörliga friluftslivet längs 
Mälarens öar och stränder enligt 3 kap. 2§ miljöbalken. Den föreslagna 
åtgärden bedöms inte medföra någon negativ påverkan på riksintresset.  

Natur och kultur 
Området ligger strax söder om Erikssund, vilket är ett ekologiskt särskilt 
känsligt område (ESKO). Fastigheten är belägen inom avrinningsområde mot 
ESKO.   

Området berörs inte av några övriga utpekade kulturmiljö- eller naturvärden.  

Teknisk försörjning  
Det berörda området är utpekat som bevakningsområde i kommunens VA-plan 
(område 1, Sjöhagen). I dagsläget har Sjöhagen har få adresser för att vara 
aktuell för anslutning till det allmänna VA-nätet3. Då förutsättningarna för 
anslutning till kommunalt VA kan komma att ändras om fyra nya fastigheter 
uppförs föreslår Plan- och exploateringsenheten att ärendet även skickas på 
remiss till VA-avdelningen.  

Avslutningsvis önskar Plan- och exploateringsenheten framföra att anläggning 
för vatten och avlopp ska vara gemensam vid nybyggnad av 3-5 bostadshus 
enligt riktlinjer i kommunens landsbygdsplan4. På situationsplanen är det 
inritat en brunn på respektive tomt.  

 

/Plan- och exploateringsenheten  
 

1 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Bebyggelseutveckling, boende och service – nya planeringsinriktningar, sid. 42.  
2 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016  
Tomtens utformning och byggnadernas placering, sid. 100.  
3 VA-plan för Upplands-Bro kommun  
3.4 Bevakningsområden, sid. 65-66.  
4 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016 
Dricksvatten, dagvatten och avlopp – utredningar inför lokaliseringsprövning, sid. 104.    
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Stella Österback

Från: Andrea Jansson
Skickat: den 30 augusti 2022 10:35
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tekniska nämnden; Stella Österback
Ämne: TN 22/0328-1 - Remiss angående förhandsbesked för avstyckning samt nybyggnad av 

enbostadshus, Björkboda 2:1, BYGG.2022.248

AppServer: ubk189
AppServerName: ubk189
DocumentIsArchived:0
FileUpdateStatus: 1

Hej, 
 
VA‐utbyggnadsplanen kommer inte att ändras något för att det byggs fyra nya fastigheter i Sjöhagen. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Andrea Jansson 
Trafikingenjör 
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen 
Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
  
Tel: 08‐518 321 82 
andrea.jansson@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
 
 
 

Från: Stella Österback <stella.osterback@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 17 augusti 2022 14:24 
Till: Kontaktcenter VA & Avfall <Va.Avfall@upplands‐bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2022.248 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
      Vår beteckning 
Stella Österback 
Bygglovenheten 
  

   BYGG.2022.248 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.248  
Ärendet avser: Förhandsbesked för avstyckning av tomt samt nybyggnad av enbostadshus  
Fastighet: BJÖRKBODA 2:1  

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

 VA frågan 
"Det berörda området är utpekat som bevakningsområde i kommunens VA-plan (område 1, 
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Sjöhagen). I dagsläget har Sjöhagen har få adresser för att vara aktuell för anslutning till det 
allmänna VA-nätet3. Då förutsättningarna för anslutning till kommunalt VA kan komma att ändras 
om fyra nya fastigheter uppförs föreslår Plan- och exploateringsenheten att ärendet även skickas på 
remiss till VA-avdelningen." 
Ur remissvar från SUP  

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-
01. 

Bilagor 

1. Ansökan om förhandsbesked 
2. Situationsplan 
3. Remissvar SUP 

  

För bygg- och miljönämnden 

Stella Österback 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

  
Bygglovenheten, 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.2022.248 
Mottagare: [va.avfall@upplands-bro.se] 
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Stella Österback

Från: Mathias Persson <mathias@mpkab.se>
Skickat: den 23 oktober 2022 14:20
Till: Stella Österback
Kopia: Nisse; Maggan Lööw
Ämne: Sv: BYGG.2022.248 fastighetsarea på tilltänkt avstyckning
Bifogade filer: Situationsplan - Björkboda 2_1 Ver.4 20221023.pdf; 20221023 Läge markbädd, dike och 

måttplats..jpg; 20221023 Markerad plats för mått av vattennivå dike.jpg; 20221023 mått vatten 
nivå dike.jpg

Hej Stella,  
jag svarar på din fråga åt Maggan och Nils samt bifogar komplettering av situationsplan. 
Varför ansökan har 2400 m2 tomt och situationsplanen har 2500 m2 beror på att revidering av situationsplanen 
gjordes utifrån Granskningsyttrande daterat 2022‐06‐07. Där framgår att tomt bör vara minst 2500 m2. Tomterna 
justerades så att minst 2500 m2 skulle uppnås. 
 
Bifogat ny situationsplan ver. 4 där jag kompletterat med de synpunkter som Miljöenheten framfört i sitt remissvar 
daterat 2022‐09‐20 med följande punkter. 

 Markering av Dike/Åkerdränering, dit gråvatten efter markbädd leds ut till. 

 Markering av uppsamlingsbrunn för uppsamling av gråvatten efter markbädd för ledning ut till 
Dike/Åkerdränering 

 Markerat ut både pumpbrunn där avloppsvatten efter slamavskiljare samlas upp och pumpas upp till 
markbädd. 

 
Då markbädd förläggs uppe på mark och enligt Miljöenhetens yttrande ska denna vara förlagt minst 1 meter över 
grundvattennivå, vi har måttat vattennivå i diket/åkerdräneringen som torde vara högre än grundvattennivån då 
den samlar vatten ända från början av området. Vi kunde konstatera att denna nivå var mer än 1 meter under 
marknivån där markbädd är planerad. Vid borrning av brunn på Håtunaholm 3:10 och 3:8 har 2 meter ned till 
vattennivå uppmätts från mark.  Vår bedömning är att med markbädd ovan mark kommer vi inte att äventyra 
minimum avståndet på en meter. Se bifogade bilder. 
 
Då miljöenheten vill ha en markundersökning, räcker det med en provgrop i det planerade läget för Markbädden? 
Och ‐ eller vill de att detta ska utföras av sakkunnig framgår inte riktigt i remissvaret? 
 
Som jag ser det har vi med uppdaterad situationsplan redovisat alla efterfrågade punkter utom grundvattennivån 
som vi bara kan bedöma. 
Frågan är om den egentligen är relevant med tanke på att markbädd är ovan mark och om osäkerhet föreligger kan 
man alternativt bygga upp markbädden innan förläggning och därmed säkerställa minimumnivån. 
 
Återkom gärna med synpunkter och hur de vill ha en markundersökning utförd / redovisad ? 
 
Med vänlig hälsning 
Mathias Persson 
Auktoriserad handledare för BKMA  
Kontrollansvarig enl. PBL – K 

 
Mathias Persson Konsult AB 
Mobil: 072‐1523055 I E‐post: mathias@mpkab.se 
Websida: http://mpkab.se/ 
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Postadress: Sjöhagenvägen 16 C, 19792 Bro 
 

Från: Maggan Lööw <maggan.loow@gmail.com>  
Skickat: den 21 oktober 2022 16:13 
Till: Mathias Persson <mathias@mpkab.se>; Nisse <loownils@gmail.com> 
Ämne: Fwd: BYGG.2022.248 fastighetsarea på tilltänkt avstyckning 
 
 

Mvh Maggan  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Forwarded message ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Från: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se> 
Date: fre 21 okt. 2022 14:12 
Subject: BYGG.2022.248 fastighetsarea på tilltänkt avstyckning 
To: Maggan Lööw <maggan.loow@gmail.com>, Nisse <loownils@gmail.com> 
 

Hej, 

  

Jag såg precis att ni har angett olika fastighetsarea på de tilltänkta avstyckningarna. I er ansökningsblankett står det 
ca. 2400 kvm/ tomt och i situationsplanen står det ca. 2500 kvm/tomt, se bifogat. 

  

Återkom gärna med vilken av fastighetsareorna som är mest korrekt. 

  

Tack på förhand och trevlig helg! 

  

Med vänlig hälsning 

  

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

  

Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

  

08-581 690 00 

Stella.osterback@upplands‐bro.se 
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www.upplands‐bro.se  

  

Ett hållbart Upplands‐Bro ‐ Kommunen som ger plats! 
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YTTRANDE 1 (3)

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

BJÖRKBODA 2:1

Internremiss avseende avstyckning samt nybyggnad av
fyra enbostadshus på Björkboda 2:1
Er beteckning Bygg.2022.428

Utlåtande
Detta yttrande ersätter yttrande daterat 2022-09-20 och omfattar både strandskyddet samt VA-
frågorna.

Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om förhandsbesked för avstyckning och
uppförande av fyra enbostadshus på fastigheten Björkboda 2:1 i Upplands-Bro kommun.

Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan beviljas med hänsyn till
strandskyddslagarna.

Strandskyddet

I området där avstyckning och bostadshus planeras gäller utökat strandskydd till 300 meter på
land och 100 meter i vatten enligt beslut av länsstyrelsen den 13 november 2018.

Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftslivet.

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).

Föreslagen åtgärd påverkar allmänhetens fria och rörliga friluftsliv ytterligare, samt medför
att livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer att förändras väsentligt.

Enligt 2 kap. 6 § Miljöbalken  gäller det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett
mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Miljöenheten bedömer att förhandsbesked inte kan beviljas eftersom strandskyddsdispens inte
kan medges med stöd av 7 kap. 15 § punkt 1 och 4 samt 18c § miljöbalken (1998:808).

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

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

2023-02-01

Byggenheten

ADM.2022.602

Stella Österback
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (3)
ADM.2022.602

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

Enligt 7 kap. 15 §, fjärde punkten, miljöbalken får inte åtgärder vidtas som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Miljöenheten bedömer att föreslagen åtgärd 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.

Vid den aktuella platsen för uppförande av fyra bostadshus har det varit skog sedan 1960-talet
och helt opåverkad mark. Planerad åtgärd skulle medföra att strandskyddets syfte om att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten inte kan tillgodoses.

Avlopp
I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer.

Enligt jordartskartan består marken i området till största delen av sandig morän och mindre
del urberg mot strandlinjen samt glacial lera åt sydväst.

Sökande planerar att de fyra fastigheterna ska installera en gemensamhetsanläggning för
avlopp i form av markbädd, där varje fastighet har egen slamavskiljare med pumpning eller
självfall till den gemensamma markbädden.

Marken består av sandig morän i området för planerad gemensam markbädd för de fyra
bostadshusen.

Miljöenheten har i tidigare yttrande, 20 september 2022, krävt in uppgifter om hur avlopp ska
utföras. En tillfredsställande redovisning inkom den 24 oktober 2022.

Planerad markbädd kommer att förläggas som en upphöjd markbädd.

Ansökan om gemensamhetsanläggning för avlopp ska skickas till Bygg- och miljönämnden.

Dricksvatten

Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med mindre god vattentillgång
(mediankapacitet om mindre än 600 liter/h). Miljö- och livsmedelsenheten har inga övriga
uppgifter om grundvattnets kvalitet.

Enligt inkommen vattenutredning till ansökan har inga höga kloridvärden noterats vilket
indikerar på att det inte finns påverkan på saltvatteninträngning.

På fyra närbelägna fastigheterna norr om planerade fyra bostadshus finns enligt SGU
vattenborrer med vattenuttag om 2000, 900, 500 respektive 150 liter per timme, med ett djup
om 80, 71, 85 respektive 51 meter.

Miljöenheten bedömer att tillräckligt god vattentillgång kan erhållas på fastigheten Björkboda
2:1.
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 3 (3)
ADM.2022.602

När det gäller dricksvattenkvalitén bedömer Miljöenheten att en vattenanalys utförs när ny
vattenborra till de fyra bostadshusen utförts. Detta med anledning av analysutlåtandet daterat
2020-02-25 Provnr. A6768 från fastigheten Björkboda 2:1. I analysutlåtandet är vattnet
tjänligt med anmärkning gällande:

1. Mikroorganismer, vilket indikerar på förorening från vatten eller jord som normalt inte är
av fekalt ursprung.
2. Turbiditet. Vattnets grumlighet, vilket indikerar påverkan på ytvatten. Orsaken till
onormala förändringar bör alltid undersökas.
3. Hög järn halt. Dock med nivåer som inte bedöms vara hälsoskadligt. Kan dock missfärga
tvätt.

Garage

Om det ska finnas golvbrunn i garage där tvätt- eller spolvatten förekommer ska oljeavskiljare
installeras. En anmälan till Bygg- och miljönämnden ska i så fall utföras och blankett finns på
kommunens hemsida.

Miljöenheten rekommendationen att inte installera golvbrunn i garage utan att tänka igenom
behovet och att titta på andra lösningar som till exempel uppsamlingsränna för smältvatten,
sandfång eller dylikt.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

MagnusMalmström
Miljöinspektör

Denna skrivelse är skickad till:
Bygglovshandläggare Stella Österback: Stella.Osterback@upplands-bro.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2023-02-10     

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.2022.428, Förhandsbesked för 
nybyggnad av 4 enbostadshus, KVARNNIBBLE 
3:27, Skogshuggarvägen 5 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked för 

nybyggnad av fyra enbostadshus och garage med hänvisning till 

detaljplanekravet i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen, PBL och 9 kap 17 § 

PBL. 

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

93 

 Summa:    10 000 kr 

_______________________________________________________________ 

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 Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande som är Ekebygruppen har skickat in en ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av fyra bostadshus. Byggnaderna är tänkta att byggas i två plan. 

Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar 

en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för 

en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns 

utformning, enligt det så kallade detaljplanekravet, PBL 4 kapitlet 2§. Såväl de 

praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av 

ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom 

detaljplaneutredning innan beslut om bygglov fattas. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2023-02-10    

 
 

Med hänvisning till 2 kap 6 §, PBL och övrigt i kapitel 2 kap i PBL behövs en 

detaljplan tas fram för området för att utreda förutsättningar för förtätning av 

området.  

Bygglovsenheten gör bedömningen att ytterligare förtätning av området inte är 

förenligt med ÖP2010 och Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016. Ett 

beviljande skulle möjliggöra ytterligare förtätning i området vilket inte är den 

linje som kommunen stakat ut i sin översiktsplanering.  

Mellan en avvägning av det allmänna intresset att planlägga områden där 

bebyggelsetrycket är högt och förutsättningarna måste utredas och det enskilda 

intresset hos sökande att tillskapa nya bostäder, väger det allmänna intresset 

tyngre att med en detaljplan utreda förutsättningar för förtätning av området.  

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan då 

förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så 

omfattande att kommande avstyckningar bör prövas inom detaljplan detta med 

hänvisning till 4 kap 2 §, PBL och med stöd av 9 kap 17 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 25 oktober 2022 

 Situationsplan, väg som inkom 25 oktober 2022 

 Situationsplan, måttsatt som inkom 25 oktober 2022 

 Situationsplan, brunn som inkom 25 oktober 2022 

 Situationsplan som inkom 25 oktober 2022 

 Bilaga, resultat som inkom 25 oktober 2022 

 VA utredning som inkom 25 oktober 2022 

 Ritning sektion som inkom 25 oktober 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:33 

 Brev/skrivelse PLEX som inkom 16 november 2022 

 Brev/skrivelse miljö reviderat som inkom 8 december 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:33 som inkom 21 november 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 2:50 som inkom 24 november 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:26 som inkom 24 november 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:34 som inkom 27 november 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:34 som inkom 25 november 2022 

 Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:3 som inkom 2 december 2022 

 Yttrande med erinran Henrik Tesch som inkom 24 november 2022 

 Yttrande Kvarnnibble 3:35 som inkom 28 november 2022 

 Brev/skrivelse sökande som inkom 1 februari 2023 

 Situationsplan sedan tidigare diskussion i området som inkom 1 

februari 2023 

 Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2023 

 Brev/skrivelse VA den 21 november 2022 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2023-02-10    

 
 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande som är Ekebygruppen har skickat in en ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av fyra bostadshus. Byggnaderna är tänkta att byggas i två plan. 

Förutsättningar 

Den berörda fastigheten ingår i det större område som i Landsbygdsplanen 

benämns som utredningsområde bebyggelse, Lunda. Utredningsområden är 

områden som kan vara intressanta att peka ut för bebyggelseutveckling i ett 

längre perspektiv, men där det antingen råder oklara planeringsförutsättningar 

eller där ny bebyggelse hindras av Försvarsmaktens verksamhet. En av 

tomterna i ansökan gränsar också till Försvarets område. 

Gällande Lunda anger landsbygdsplanen att det inte är lämpligt med någon 

kompletterande bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till bristande 

trafiksäkerhet längs väg 912 och behov av utbyggnad av kommunalt VA. 

Landsbygdsplanen anger vidare att detaljplan sannolikt kommer att krävas.  

Fastigheter i närområdet har hanterats i tidigare ansökningar. 

Förslaget följer inte Landsbygdsplanen, FÖP 2016 om en minsta tomtstorlek på 

2500 kvadratmeter. 

Vatten och avlopp 

Sökande har tagit fram en utredning om vatten och avlopp.  Miljöenheten 

framför synpunkter om är att det behöver säkerställas att grannars avlopp inte 

förorenar de föreslagna tomternas dricksvatten. Miljöenheten framför att därför 

behöver det göras en utredning. Sökande har valt att pröva förslaget i befintligt 

skick. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickat på grannhörande till grannar. Det har kommit in 8 st 

yttranden från grannar. En granne har inte fått grannhörandet men har lämnat 

synpunkter. Han kan bedömas berörd då det handlar om en lantbrukare som 

arrenderar mark. 

Grannar framför att förslaget påverkar jordbruket negativt, den följer inte 

Landsbygdsplanen, trafikproblem, avlopp som ligget nära dricksvatten och 

problem med dagvattnet. De framför också att det finns naturvärden i 

naturområdet som planeras bebyggas, att detta behöver utredas. 

 

Ärendet har skickats på remiss till kommunens översiktsplanerare på Plan- och 

exploateringsenheten. Plan- och exploateringen har framför att  att det i området 

som helhet finns ett högt bebyggelsetryck och att kraven ökar med varje tillskott 

av ny bebyggelse. Mot bakgrund av detta har plan- och exploateringsenheten 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2023-02-10    

 
 

tidigare framför att utvecklingen bör prövas i ett större sammanhang. Denna 

synpunkt kvarstår.  

Ärendet har skickats till Försvaret på remiss. Försvaret har inte yttrat sig inom 

angiven tid. Vi har kontaktat de med en påminnelse. De har fortfarande inte 

svarat. 

Tjänsteskrivelsen har skickats till sökande för bemötande. Sökande har skickat 

en karta från 2008 att grannar då har informerats om nybyggnad av fyra 

stycken bostadshus. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Bebyggelsetrycket och den omgivningspåverkan bebyggelsen kan ge motiverar 

en mer omfattande planprocess där samtliga intressen kan höras och vägas för 

en mer ändamålsenlig prövning av markens lämplighet och bebyggelsemiljöns 

utformning, enligt det så kallade detaljplanekravet, PBL 4 kapitlet 2§. Såväl de 

praktiska som de miljömässiga förutsättningarna för och konsekvenserna av 

ytterligare permanentbosättningar inom området bör klarläggas genom 

detaljplaneutredning innan beslut om bygglov fattas. 

Med hänvisning till 2 kap 6 §, PBL och övrigt i kapitel 2 kap i PBL behövs en 

detaljplan tas fram för området för att utreda förutsättningar för förtätning av 

området.  

Bedömning 

Bygglovsenheten gör bedömningen att ytterligare förtätning av området inte är 

förenligt med ÖP2010 och Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016. Ett 

beviljande skulle möjliggöra ytterligare förtätning i området vilket inte är den 

linje som kommunen stakat ut i sin översiktsplanering.  

Mellan en avvägning av det allmänna intresset att planlägga områden där 

bebyggelsetrycket är högt och förutsättningarna måste utredas och det enskilda 

intresset hos sökande att tillskapa nya bostäder, väger det allmänna intresset 

tyngre att med en detaljplan utreda förutsättningar för förtätning av området.  

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan då 

förslaget sammanvägt med bebyggelseutvecklingen på platsen bedöms vara så 

omfattande att kommande avstyckningar bör prövas inom detaljplan detta med 

hänvisning till 4 kap 2 §, PBL och med stöd av 9 kap 17 §, PBL. 

Barnperspektiv 

En god bebyggd miljö är också viktig för barn. För att barn ska vistas på 

landsbygden i detta område säkert och tryggt behövs det en detaljplan.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman  

Tf. Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 25 oktober 2022 

2. Situationsplan, väg som inkom 25 oktober 2022 

3. Situationsplan, måttsatt som inkom 25 oktober 2022 

4. Situationsplan, brunn som inkom 25 oktober 2022 

5. Situationsplan som inkom 25 oktober 2022 

6. Bilaga, resultat som inkom 25 oktober 2022 

7. VA utredning som inkom 25 oktober 2022 

8. Ritning sektion som inkom 25 oktober 2022 

9. Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:33 

10. Brev/skrivelse PLEX som inkom 16 november 2022 

11. Brev/skrivelse miljö reviderat som inkom 8 december 2022 

12. Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:33 som inkom 21 november 2022 

13. Yttrande med erinran Kvarnnibble 2:50 som inkom 24 november 2022 

14. Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:26 som inkom 24 november 2022 

15. Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:34 som inkom 27 november 2022 

16. Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:34 som inkom 25 november 2022 

17. Yttrande med erinran Kvarnnibble 3:3 som inkom 2 december 2022 

18. Yttrande med erinran Henrik Tesch som inkom 24 november 2022 

19. Yttrande Kvarnnibble 3:35 som inkom 28 november 2022 

20. Brev/skrivelse sökande som inkom 1 februari 2023 

21. Situationsplan sedan tidigare diskussion i området som inkom 1 

februari 2023 

22. Brev/skrivelse VA den 21 november 2022   
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  

 Kvarnnibble 3:33 

 Kvarnnibble 2:50 

 Kvarnnibble 3:26 

 Kvarnnibble 3:34 

 Kvarnnibble 3:35 

 Kvarnnibble 3:3 

 Henrik Tesch  

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Kvarnnibble 3:11 

 Kvarnnibble 3:14 

 Kvarnnibble 3:16 

 Kvarnnibble 3:32 

 Kvarnnibble 3:40, endast vid beviljande 
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Från: Malin Ohlsson
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2022.428
Datum: den 21 november 2022 16:59:24

Grannhöran BYGG.2022.428
Hej, då var det dags igen...
Vi motsätter oss starkt att det styckas och byggs 4 nya fastigheter på denna fastighet!
Avlopp och brunns frågan för dessa går ej att lösas tillfredsställande.
Det är alldeles för små tomter- tomterna här ska enl landsbygdsplan vara 2500m2. Det
innebär att det blir alldeles för trångt med husen. Det finns inga allmänna gemensamma
ytor för ev barn att leka och vistas på. Skogen här är förstörd av fastighetsägaren, så där
kan inte barn vistas. Vidare finns ett flertal tillsynsärenden på bygg och miljö som visar
hur det fungerar här ( vilket är väl känt för kommunen)...Det finns inte fungerande logistik.
Det finns ingen detaljplan här, vilket skulle behövas. 

Vidare har det ritats in att vägen ska förlängas för att kunna nå den "nya" fastigheten
mellan 3:40 och 3:33. Det var nånting som nekades då 3:40 skulle styckas av, då valde
Ljunggrens att förlänga sin uppfart så 3:40 kunde nås nedifrån. 
De enda som tjänar på, och vill ha detta igenom är fastighetsägarna till Kvarnnibble 3:27,
pengar ... Vi ska bo och leva här och hoppas att kommunen förstår helheten med alla
befintliga problem och nya problem som uppstår om detta beviljas.
Se våra tidigare svar/ grannhöran, som vi nyligen skickat in.

Det ska inte byggas nytt eller kompletterings-byggas längs Håbo Häradsväg, hoppas
kommunen följer det.
Hälsningar Malin Ohlsson
Henrik Nilsson
Kvarnnibble 3:33
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   YTTRANDE 1 (2)  

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

2022-11-15   BYGG.2022.428 
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Internt remissvar avseende ansökan om 
förhandsbesked på fastigheten Kvarnnibble 
3:27 
Plan- och exploateringsenheten har mottagit en intern remiss från 
bygglovsenheten avseende en ansökan om förhandsbesked för fyra 
enbostadshus på fastigheten Kvarnnibble 3:27.  

Yttrande  
Planförhållanden  
Den berörda fastigheten ingår i det större område som i Landsbygdsplanen 
benämns som utredningsområde bebyggelse, Lunda. Utredningsområden är 
områden som kan vara intressanta att peka ut för bebyggelseutveckling i ett 
längre perspektiv, men där det antingen råder oklara planeringsförutsättningar 
eller där ny bebyggelse hindras av Försvarsmaktens verksamhet.  

Gällande Lunda anger landsbygdsplanen att det inte är lämpligt med någon 
kompletterande bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till bristande 
trafiksäkerhet längs väg 912 och behov av utbyggnad av kommunalt VA. 
Landsbygdsplanen anger vidare att detaljplan sannolikt kommer att krävas.  

Fastigheter i närområdet har hanterats i tidigare ansökningar1. Plan- och 
exploateringsenheten har då konstaterat att det i området som helhet finns ett 
högt bebyggelsetryck och att kraven ökar med varje tillskott av ny bebyggelse. 
Mot bakgrund av detta har plan- och exploateringsenheten tidigare framför att 
utvecklingen bör prövas i ett större sammanhang. Denna synpunkt kvarstår.  

Riksintresse  
Fastigheten ligger strax utanför område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Håtuna-Håbo Tibble, samt strax utanför Försvarsmaktens påverkansområde. 
Den föreslagna åtgärden bedöms inte medföra någon negativ påverkan på 
riksintressena.  

 

1 BYGG.2017.368, BYGG.2017.399, BYGG.2022.60 och BYGG.2022.140.  
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 Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2022-11-15   

 
 

Natur och kultur 
Utifrån tillgängliga planeringsunderlag finns inga dokumentera höga 
naturvärden på platsen.  

Fastigheten ligger inom område med kulturmiljö av lokalt intresse enligt 
översiktsplan 2010, området Erikssundsvägen-Håbogränsen t.o.m. Nyborg.  

Infrastruktur 
Enligt kommunens gällande VA-plan planeras kommunalt VA dras till området 
Lunda någon gång mellan 2029-2035.  

 

/Plan- och exploateringsenheten  

 

 

 

Hänvisning  
Landsbygdsplan, FÖP 2016 

• Utredningsområde, sid. 51 

• Utredningsområde Lunda, sid. 52  

Översiktsplan 2010  

• Området Erikssundsvägen-Håbogränsen t.o.m. Nyborg, sid. 52  

VA-plan, antagen 2018-06-13  

• VA-utbyggnadsplan, sid. 57-70   
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Från: Johan Eriksson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Reviderat yttrande, Bygg.2022.428
Datum: den 7 december 2022 15:11:00
Bilagor: 20221206_150416.jpg

image002.png

Hej igen,
 
Nu har jag information om var den gemensamma avloppsanläggningen är placerad. En karta över
servitut i området (bifogat) visar att avloppet är placerat i det nordöstra hörnet av 3:27 där det i
kartan står ”ga7”. På den platsen syns också två runda föremål på flygfoton som skulle kunna
vara lock till avloppsbrunnar.  Se bild nedan. Det innebär att avloppsvattnet från de befintliga
fastigheterna släpps ut nedanför planerade brunnar. Notera att platsen märkt med Ga7 täcker
en stor del av den tilltänkta nya fastigheten 4.
 
Oavsett placeringen av den befintliga anläggningen bör det genomföras en ordentlig utredning
som tar upp potentiella risker med att placera ytterligare vattentäkter i ett bebyggt område där
det idag redan finns avloppsutsläpp. Utredningen bör genom kartläggning av markförhållanden
och grundvattnets strömningsriktning utvärdera riskerna för nya vattentäkter i området utifrån
de befintliga avloppen. Man bör även beakta hur avrinningen från de nya avloppsanläggningarna
kommer ske om marken inte tillåter infiltration. Är exempelvis närliggande diken
dimensionerade för att ta emot avloppsvatten om det skulle behövas?
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Johan Eriksson
Miljöinspektör
 
Miljöenheten
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
Telefon: 08-518 399 63
johan.eriksson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Från: Hjalmar Tesch
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Fwd: Bygg.2022.428 Nybyggnad fyra enbostadshus på Kvarnnibble 3:27
Datum: den 24 november 2022 12:51:45

Killinge gård 2022-11-24

Jag yttrar mig i egenskap av markägare och jordbrukare i direkt anslutning till de tilltänkta
fastigheterna. 
Jag ser på utskickad karta att allt vatten från hårdgjorda ytor (dagvatten) samt vatten från
avloppsanläggningarna leds ut i mina åkerdräneringar via gränsdike.
Dräneringar på åkermark är inte dimensjonerade för den mängd vatten som kommer vid
kraftigt regn. Det innebär att min åkermark tappar produktionskapacitet pga syrebrist.
I förlängningen betyder det att min fastighet tappar värde.
Jag begär att man löser avrinning från fastigheterna på annat sätt.
Jag begär också att man tar hänsyn till den aktiva jordbruksverksamhet som bedrivs i
området, riskavstånd till spridning av stallgödsel, rötslam, kemiska bekämpningar, buller
på obekväma tider mm. 
Vi har bedrivit matproduktion på gården i tre generationer och anser att nya
fastighetsbildningar,vilket vi inte har något emot, bör placeras så att risken för
intressekonflikter minimeras.
I detta fall är risken för konflikt uppenbar. Jag anser därför att placeringen av
nämnda fastigheter är dålig.

Jag yttrar mig också som ordförande i Kvarnnibble dikesföretag anno 1931.
Dikesföretaget anser att kommunen måste ta hänsyn till den påverkan som nya fastigheter
har på underhåll av företagets dike.
När diket anlades på 1930 talet räknade man inte med den expansion av villor som nyttjar
diket för avrinning.
Jag anser att kommunen bör titta på problemet och kanske kräva en engångssumma av den
nya fastighetsägaren i samband med bygglovsansökan som går till underhåll av diket. 
Som det nu är leds allt dagvatten och renat avloppsvatten från alla nya fastigheter
kostnadsfritt vidare till fastigheten nedströms.
Det är i längden ett ohållbart system att skyffla över underhållskostnader på andra.

Med vänlig hälsning
Hjalmar Tesch
Tel 0706391230
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Från: Anchelie Hasseltun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Ärende.Grannhörande Diarie:nr BYGG-2022-428
Datum: den 24 november 2022 21:31:04

Motsätter mig att man vill bygga 4 st enbostadshus på Fastigheten Kvarnnibble 3v :27
Skogshuggarvägen 5.Och även det som planeras på Kvarnnibble 3:40.
Vi har skrivit två tidigare yttrande ang 2:32 och 3:40. Och där påtalat vatten och
avloppsfrågan här vill man då bygga 5 nya hus med 5 egna brunnar och 5
avloppsanläggningar hur bra är det för miljön.Tomterna blir alldeles för små och husen
kommer ju att stå på varandra.Och alla bilar som tillkommer med varje fastighet. Man
borde kanske faktiskt ha en detaljplan när man ska skapa ett helt nytt villaområde för det är
ju precis det som håller på att ske här på kullen när 10 fastigheter ska trängas ihop på den
här lilla ytan.Det här är enkom någonting som Ägarna Ekeby gruppen har kommit på för
att tjäna pengar  eftersom det första projektet att skapa ett HVB inte gick att genomföra
pga avslag i från Socialstyrelsen och att huvud fastigheten är eftersatt och i så dåligt skick
har man nu kommit på det här i stället. Vi har ju också stora problem på andra sidan kullen
som kommunen också väl känner till med en total förstörelse och nedskräpning av skog
och natur.Vi är flera familjer här ute som valt att få bo på landsbygden.Och självklart ska
det få byggas nytt men med harmoni och förstånd.Vilket också har skrivits i tidigare
grannyttranden..Nu hoppas jag verkligen att man tänker lite på oss som försöker bo och
leva här och att Kommunen inte tillstyrker det här bygglovet .

MVH.
Anchelie Hasseltun
Kvarnnibble 3:26
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Yttrande ansökan förhandsbesked 

Inkommer härmed med yttrande angående förhandsbesked 

Diarienummer  BYGG.2022.428 

Fastighet  Kvarnnibble 3:27 

 

Jag anser att ett beviljat förhandsbesked går emot Upplands-Bro Kommuns landsbygdsplan. 

Ni har tidigare beviljat bygglov (BYGG.2018.217) där ni skriver, citat; 

”Trots landsbygdsplanens riktlinjer om att ny kompletterande bebyggelse inte är lämplig i 
dagsläget bedömer bygglovsavdelningen att förslaget innebär marken nyttjas till det den är 
bäst lämpad för. Detta eftersom fastigheten redan är avstyckad och taxerad som 
bostadsenhet för helårsboende samt att anläggningar för vatten och avlopp finns på 
fastigheten. Åtgärden innebär således inte en utvidgning av bostadsområdet utan snarare 
att befintlig bostadsfastighet i anslutning till rådande bebyggelsemönster nyttjas på ett 
lämpligt vis.” 

Inget av dessa omständigheter finns att hänvisa till vid beslut i detta förhandsbesked. 

Detta är en ren exploatering av den lantliga miljön. 

Vidare så skulle ett tillstyrkande av förhandsbeskedet ha en stor negativ inverkan på våra liv. 

Vägen som är en enskild väg som sköts av Nytorp Håtuna Samfällighetsförening GA7, är enda 
in- och utfartsväg från väg 192 där det är delvis dold utfart på en 70-sträcka. Med fler 
boende så ökar risken för olyckor drastiskt.  

De stora ingreppen i landskapet som en exploatering skulle innebära, medför att den lantliga 
karaktären och bevarandet av landskapets kulturvärde skulle gå förlorad. 

Personligen påverkas vi negativt då siktlinjen och intrycket av det öppna slättlandskapet 
skulle försvinna. Även boende på angränsande fastigheter skulle få betydande olägenhet 
genom det omfattande arbetet med schaktning, sprängningar, borrningar och byggnation. 
Olägenheterna som kommer till följd av detta består av störande ljud, förstörd utsikt och risk 
för skador på husen. Det medför även en risk för stor begränsning av tillgängligheten till den 
enda vägen vi har i form av blockerad och sönderkörd väg som följd av den extrema 
belastning av tunga fordon som tillkommer i samband med byggnationen. Detta leder även 
till försvårande omständigheter för det kontinuerliga underhållsarbetet som krävs för att 
hålla vägen funktionsduglig.  

I denna väg ligger även Nytorp Håtuna GA6 avlopp, vilket riskerar att gå sönder samt att 
både tank och infiltrationsanläggningen kan påverkas med negativa miljökonsekvenser som 
följd. 

Mvh Jonas Arvidsson, Skogshuggarvägen 7,  197 93 Bro 

 



22 BYGG.2022.428, Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:27, Skogshuggarvägen 5 - BMN 23/0003-1 BYGG.2022.428, Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, KVARNNIBBLE 3:27, Skogshuggarvägen 5 : 16.YttrandemederinranKvarnnibble334_25november2023

Upplands-Bro 2022-11-25 

Grannhörande 

Diarienummer:         BYGG. 2022.428 

Ärende avser :          Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus  

Fastighet:                   3:27 

Adress:                       Skogshuggarvägen 5 

 

Yttrande 

Kommunen bryter mot sin egen ståndpunkt i detta ärende enligt bygglovshandling BYGG.2018.217 

Avstyckning av samtliga tomter, finns det ett bygglov? 

Tycker att Landsbyggnadsplan saknas, Bifogande kartor stämmer ej överens med tomtutsättningar. 

Sprängning kommer påverka vår husgrund och en markpåverkan. sprängsten och dyl. kanske ger 
vika. 

Utsikt försvinner, känns instängt trångt återigen landsbygden? Varför ska man förstöra landsbygd, 
byggnation behöver inte trängas in när det finns andra marker att bygga på. 

Man flyttar ut på landet för en anledning att slippa dessa ”ortens gator” och för att få en lantlig miljö 
och natur. 

Det kommer innebära att förstöra för andra som valt detta liv, kommer att tvingas flytta från 
kommunen. 

Bristfällig situationsplan, dåliga handlingar. 

Stort obehag av byggnation under denna tid 

Djur i områden kommer påverkas, salamander som vi har i dammar på berget, bör kollas! (Kan skicka 
bilder) 

Ovanlig Hackspett, havsörn och andra fågelarter har man sett i detta område, Mycket vilt i området. 

Samfällighetsväg, går ej att blockera, kan ej belasta denna väg mer än man gör idag. 

Farlig väg, genomfartsväg från Bålsta -Arlanda. Trafikverket är informerade om ett flertal fall på 
denna väg 291. farlig infart och utfart, hög hastighet: ökad risk för olyckor 

Miljöaspekten- utrednings krävs! 4 infiltrationsbäddar på kort sträcka 

Skador på vår infiltrationsbädd, avloppstank och rör. Vattenavrinning väg? Avlopps rör under väg? 

Grundvatten och brunnen påverkas 

Ny utredning för samfällighet (andelstal), samfällighet ej kontaktad! 

kostnaden för lantmäteriet? 

Vändplan för Räddningsfordon, framkomlighet, snöröjning orsakar problem 
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// 

Genom Linda Hellgren Boende och styrelse Håtuna Nytorps samfällighetsförening GA6 GA7 

 

Linda Hellgren 

Skogshuggarvägen 7 

19793 Bro 

Linda.hellgren@ragnsells.com 
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Från: Chanel och Jonathan Braddon
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: grannhörande yttranden , bygg 2022.428
Datum: den 2 december 2022 13:35:59
Bilagor: image001.png

BYGG2022428_2022-11-30.pdf

Vi yttrar oss i egenskap av markägare där vår åkermark ligger i direkt anslutning till de tilltänkta fastigheterna.

Vi ser på utskickad karta att allt vatten från hårdgjorda ytor (dagvatten) samt vatten från avloppsanläggningar är tilltänkt att ledas ut i vår åkerdränering via gränsdike. Dessa dräneringar är inte dimensionerade för de ökade vattenmängder 
som denna bebyggelse skulle leda till. Det innebär att min åkermark tappar produktionskapacitet pga syrebrist och i förlängningen betyder det att min fastighet tappar värde. Det kan också bidra till stora omkostnader för oss att säkerställa att 
vattenmängderna kan tas om hand - och vi anser inte att det är rimligt att vi ska belastas för detta till någon annans vinning. Vi begär därför att man löser avrinning från fastigheterna på annat sätt.

Vi begär också att man tar hänsyn till den aktiva jordbruksverksamhet som bedrivs i området, riskavstånd till spridning av stallgödsel, rötslam, kemiska bekämpningar, buller på obekväma tider mm. I detta fall är risken för konflikt uppenbar. Vi 
anser därför att placeringen av nämnda fastigheter är dålig.

Vi yttrar oss också som styrelseledamot i Kvarnnibble dikesföretag anno 1931. Dikesföretaget anser att kommunen måste ta hänsyn till den påverkan som nya fastigheter har på underhåll av företagets dike. När diket anlades på 1930 talet 
räknade man inte med den expansion av villor som nu nyttjar diket för avrinning. Just nu leds allt dagvatten och renat avloppsvatten från alla nya fastigheter kostnadsfritt vidare till fastigheten nedströms och vi får ta hand om konsekvenserna. 
Det är i längden ett ohållbart system att skyffla över underhållskostnader på andra.

Med vänlig hälsning 
För Nedergården 
Chanel och Jonathan 

30 nov. 2022 kl. 15:06 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>:


Hej,
 
Vidarebeordrar yttrandena.
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
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
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Från: Henrik Tesch
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygg.2022.428.
Datum: den 24 november 2022 15:07:29

Som nyttjanderättshavare av den jordbruksmark som ligger direkt intill de planerade
tomterna vill jag härmed yttra mig i ärendet.

Följande problem uppstår när hus placeras direkt intill produktiv jordbruksmark:

Lantbruk är periodvis intensivt och styrs av väder, vind och årstid. Arbeten i fält sker
därför ibland på obekväma tider och i samband med det blir det buller, damm, lukt
och arbetsbelysning som lyser upp. Sammantaget blir detta en källa till konflikt.
Hus som ligger dikt an ett fält kräver skyddsavstånd från växtskyddsåtgärder och
stallgödselspridning. Det leder till att området närmast husen inte går att bruka som
tidigare och förlorar sitt avkastningsvärde.
Dränering från tomternas hårdgjorda ytor, takavvattning samt avlopps infiltrationer
leds ner i fältens backdiken och dräneringar som inte är dimensionerade för
ändamålet. Detta resulterar i att fälten närmast blir vattensjuka och vi måste dränera
om och dimensionera om fältets täckdikningssystem till väldigt höga kostnader.
Sammanfattningsvis påverkar detta lantbruket och vår livsmedelsförsörjning mycket
negativt.

Jag är positiv till byggnation på landsbygden men lantbruket och livsmedelsproduktionen
får inte påverkas negativt på detta sätt, det blir också en sämre livsmiljö för de boende som
inte förstår att de kommer att påverkas av lantbruket.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Tesch
Kvarnnibble Gård
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Från: Peter Ramstedt
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Grannhörande för avstyckning på 3:27 skogshuggarvägen
Datum: den 28 november 2022 19:32:07

Hej Tomislav,,oj ja vet inte riktigt vad ja ska börja,,men denna nyhet kom väl lite som en chock,,med tanke på
tidigare beslut från upplands bro kommun när Harry Ljunggren skulle göra exakt samma avstyckning,,men då
va det viktigt att bevara den lantliga miljön med tanke på områdets historia och kulturvärde,,Och Harry fick
endast stycka av 3 tomter för att det inte skulle förstöra miljöbilden med för många fastigheter så
koncentrerat,,och även länsmuseet höll med, och nu skall Ekeby-gruppen göra samma sak,,för dom så kanske
det bara handlar om pengar,,men för mig så handlar det om mer,, när min släckt har brukat jorden här i
generationer,,nu kan ja bara komma med synpunkter om deras val,,1 dom har skrivit 1400 kvm men då oxå tagit
med samfällighets-anläggningens mark,, som skall vara prickad och ha en 4 meters friyta runt om, för att kunna
byta infiltrerationbädden ,,2,,marktrycket skulle kunna bli för hårt stressad så bädden eller anläggningen skulle
kunna ta skada,,3 att lägga en brunn så nära en avfallsanläggning är ju lika med livsfara, ur
hälsosynpunkt,,4,,sätta upp ett hus på dubbla våningar skulle ge en effekten av att  bo inne i staden,,,och just
den del av deras mark som dom vill stycka av har ett väldigt stort djurliv, som innefattar fasan,häger,tofsvipa
och även tranor,,va själv i kontakt med florian om att få anlägga en damm på den delen för att man inte kunde få
bygglov på grund av markens storlek ,,försökte ta kontakt med Ekeby-gruppen om diskussion om att få köpa
loss den delen men inget svar,,har även suttit som ordförande/kassör för vår vägförening och har kämpat hårt
med att Ekeby-gruppen oxå måste betala sin avgift mot vägföreningen men inget gensvar,,utebliven intäkt på
400 kr gånger 10 år,,snart uppe på 50,000 kr och även massor som blev tippat utan markprov på 3:27 2011 som
skulle bortforslas ligger fortfarande kvar,,skog som är angripet av granbarkborren som står på 3:27 är inte
borttaget även fast jag påvisat att det har en spridnings-effekt på runt om liggande skog,och då i första hand
Hjalmar tärs mark som angränsar inget svar från Ekeby-gruppen,,ja det va lite Tomislav,,jag bistår gärna med
information om du behöver,,Med vänlig hälsning, Peter Ramstedt kvarnnibble 3:35

Skickat från min iPhone
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Från: Nils Brolin
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Nils Brolin
Ärende: SV: nämnden mars, KVARNNIBBLE 3:27
Datum: den 1 februari 2023 10:45:53
Bilagor: image002.png
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Kvarnibble327 2008-02-27.pdf

Hej Tomislav!
Angående förhandsbesked för nybyggnation beteckning: Bygg.2022.4 28, bygg och
miljönämnden.
 
Är det så att försvaret yttrar sig negativt, kan vi ta bort den tomt som angränsar mot försvaret.
 
Berörda grannar har varit väl medvetna om att denna avstyckning varit aktuell, tomtkartan har
funnits sedan exploatering börjat i detta område.
Tjänstemännen har också varit väl medvetna om denna exploatering och tidigare gett löften om
beviljande av nybyggnation av våra önskemål till avstyckning.
Se bifogat pdf från 2008-02-27.
 
VI kan även tänka oss att minska antalet avstyckade tomter till 2 alt 3 tomter.
 
Med vänlig hälsning
Nils Brolin
 
Nils Brolin
Direkt: 0708- 24 65 30
Växel:  018-50 40 45
nils@ekebybruk.se
www.ekebybruk.se
 

                   

 

 
 

Från: Nils Brolin 
Skickat: den 20 januari 2023 13:43
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: SV: nämnden mars, KVARNNIBBLE 3:27
 
Hej!
Nu är jag åter, ser till att få det klart under nästa vecka.
 
Med vänlig hälsning
Nils
 
Nils Brolin
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Direkt: 0708- 24 65 30
Växel:  018-50 40 45
nils@ekebybruk.se
www.ekebybruk.se
 

                   

 

 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 17 januari 2023 11:04
Till: Nils Brolin <nils@ekebybruk.se>
Ämne: nämnden mars, KVARNNIBBLE 3:27
 
Hej Nils,
 
Hoppas att det är bra med dig.
 
Jag tänkte ta ärendet till 9 mars nämnden.
När kan du har klart ditt yttrande?
 
8 februari är sista dag att anmäla ärendet till mars.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
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
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Från: Bygg- och miljönämnden
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Yttrande ADM.2022.725
Datum: den 21 november 2022 12:24:26

Hejsan,

Här kommer vårt yttrande på fastigheten KVARNNIBBLE 3:27 med vårt ärendenummer ADM.2022.725.

Jag har granskat deras förslag på hur de ska lösa vatten och avlopp och jag ser en oklarhet som behöver redas
ut:

Avstyckningarna 2, 3 och 4 och deras vattenbrunnar placeras nedströms befintliga fastigheter.  Finns det
avloppsanläggningar på fastigheterna ovanför (3:34 och 3:35) som riskerar förorena de nya
dricksvattentäkterna? Av handlingar i arkivet har jag sett att dessa befintliga fastigheter har en gemensam
avloppsanläggning men jag har inte lyckats hitta någon karta som visar var den är placerad. Ni bör begära in
information om grannarnas nuvarande avloppsanläggning för att kunna utesluta att de tilltänkta vattentäkterna
inte förorenas.

Utöver detta har vi inget att anmärka på. Underlaget indikerar att det finns rikligt med vatten i området (4000
lite/timme i brunnen intill) och de föreslagna avloppsanläggningarna placeras nedanför vattentäkterna.

Hör av dig om du har någr ayterligare frågor eeller funderingar.

Vänliga hälsningar
Johan Eriksson

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

08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: ADM.2022.725
Mottagare: Tomislav Dragoja[Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se]
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2023-02-10    

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.2022.423, Bygglov för uppförande av 
telemast med tillhörande teknikbod, 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3, Lillsjö badväg 1 

Förslag till beslut 

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

telemast med tillhörande teknikbod med stöd av 9 kap. 30, 31b, 31c §§, 

Plan- och bygglagen, PBL . 

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

93 

Bygglovsprövning  31 250 kr  

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 23 oktober 2022 med en ansökan om bygglov för 

uppförande av telemast (48 m) och teknikbod intill Tibble vattentorn i 

Kungsängen. Ansökan om ny fristående mast föranleds enligt sökande av att 

kommunalförbundet Norrvatten som förvaltar Tibble vattentorn meddelat att 

befintlig teleutrustning på vattentornet inte får vara kvar pga det omfattande 

säkerhetsarbete som krävs vid kontroll av driftpersonal då vattentornet är ett 

skyddsobjekt enligt skyddslagen. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30, 31b, 31c §§ PBL och föreslår därför att Bygg- och 

Miljönämnden avslår ansökan om bygglov.  
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2023-02-10 BMN 23/0003 

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 23 oktober 2022 

 Översiktskarta som inkom 23 oktober 2022 

 Situationsplan som inkom 23 oktober 2022 

 Fasadritning 1 som inkom 23 oktober 2022 

 Fasadritning 2 som inkom 23 oktober 2022 

 Brev/skrivelse PLEX som inkom 14 november 2022 

 Remissvar Luftfartsverket som inkom 10 november 2022 

 Yttrande utan erinran Försvarsmakten som inkom 28 november 2022 

 Yttrande med erinran som inkom 17 november 2022 

 Yttrande med erinran som inkom 17 november 2022 

 Yttrande med erinran som inkom 18 november 2022 

 Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2023 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 23 oktober 2022 med en ansökan om bygglov för 

uppförande av telemast (48 m) och teknikbod intill Tibble vattentorn i 

Kungsängen. Ansökan om ny fristående mast föranleds enligt sökande av att 

kommunalförbundet Norrvatten som förvaltar Tibble vattentorn meddelat att 

befintlig teleutrustning på vattentornet inte får vara kvar pga det omfattande 

säkerhetsarbete som krävs vid kontroll av driftpersonal då vattentornet är ett 

skyddsobjekt enligt skyddslagen. 

Förutsättningar 

För aktuell del av fastigheten gäller detaljplan 0901 från 2011. Den sökta 

platsen är enligt detaljplanen avsedd för ändamålet Natur innebärande 

naturmark med möjlighet att anlägga gång- och cykelvägar. Detaljplanen vann 

laga kraft 2011-10-20 och genomförandetiden gick ut 2021-10-20. 

Yttranden från remissinstanser 

Remiss har skickats till Plan- och exploateringsenheten (PLEX) och 

kulturmiljöansvarig, Försvarsmakten, Luftfartsverket. 

PLEX har i remissvar sammanfattningsvis framfört: Även om Vattentornet 

inte är lokaliserat till tätortens ”ytterkanter” där pilarna (entréer till tätorten) är 

markerade i kartan på sid 19 i samrådsförslaget, FÖP Kungsängen är det ett 

viktigt landmärke för Kungsängen. För resenärer i östlig riktning på E18 har 

vattentornet inte samma utmärkande placering i landskapet som för resenärer i 

västlig riktning. En placering enligt förslaget innebär att masten placeras inom 

siktlinjen från såväl Norrboda (från exempelvis Norrbodavägen och 

Pettersbergsvägen) samt E18 (i höjd med Gröna Dalen) , vilket riskerar att 

konkurrera med vattentornets funktion som landmärke. En placering norr om 
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vattentornet bedöms inte ha samma påverkan på siktlinjerna. För yttrandet i sin 

helhet, se bilaga 6. 

Kulturmiljöansvarig har framfört att han inte har något att invända mot 

förslaget. 

Luftfartsverket har framfört att de inte har något att invända mot förslaget. 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 7. 

Försvarsmakten har framfört att de inte har något att invända mot förslaget. 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 8. 

Sökande har valt att inte bemöta tjänsteskrivelsen. 

Yttranden från grannar 

Ärendet har skickats på grannhörande i enlighet med 9 kap. 25 § PBL.  

Patrik Carlstedt och Nathalie Skoog (boende på Tibble Skogsväg 12) har 

inkommit med ett yttrande och sammanfattningsvis framfört: Beaktat ovan 

angivet begär vi att bygglov ansökan ska avslås. Det kan inte vara rimligt eller 

förenligt med miljöbalkens försiktighetsprinciper att placera en mobilmast i 

direkt anslutning till ett bostadsområde på detta sätt. För yttrandet i sin helhet, 

se bilaga 9. 

Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 4 har inkommit med ett gemensamt 

yttrande och sammanfattningsvis framfört: Bygglov kan därmed inte ges med 

stöd av 9 kap. 31 b eller 31 c §§ PBL. Vattentornet har funnits i minst 40 år 

tillbaks och är idag ett fint inslag i Kungsängens stadsbild. Många uppskattar 

vattentornets gestaltning som tillför ett fint inslag i området. Om en 48 meter 

hög mast placeras framför vattentornet kommer denna stadsbild helt att 

förstöras. Norrboda är ett nytt bostadsområde i Kungsängen och åtgärden 

skulle medföra att området förvanskades. Politikerna bör värna om det 

estetiska värdet av vattentornet och att Norrboda fortsätter att vara ett attraktivt 

bostadsområde. Masten kommer att placeras ca 43,4 meter ifrån fastigheten 

Kungsängens – Tibble 1:540 och vara 48 meter hög. De hus som är placerade 

närmst vattentornet skulle alltså få en hög mast på baksidan. En mast som 

skulle innebära betydande olägenheter, för hela området, i form av: oljud vid 

kraftig vind, lampa på mast, strålning, sabotage, naturvärden. Det finns ett 

flertal platser i närområdet som är bättre lämpat för en hög mast, t ex 

Kungsängens handelsplats eller Brunna industriområde. För yttrandet i sin 

helhet, se bilaga 10 

Tarun Chawla (boende på Tibble Skogsväg 30) har inkommit med ett 

yttrande och sammanfattningsvis framfört: As a resident, I am afraid about the 

radiation therefore I am against it, the radiation could be harmful for health. I 

have two years old son and the high radiation could impact on his mental and 

physical heath. I request you to find another place which is bit far from 

residential area to build a telemast. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 18. 
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Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 9 mars 2023. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.  

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga uttgångspunkter 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om bl.a. den fastighet 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 §§.  

Enligt 9 kap. 31b § PBL  får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en 

detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte  

   1. avvikelsen är liten, eller 

   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Av 9 kap. 31c § PBL framgår att bygglov även får ges efter det att 

genomförandetiden för en detaljplan har gått ut för en åtgärd som avviker från 

detaljplanen. För att detta ska vara möjligt ska dock två förutsättningarna vara 

uppfyllda:1. Åtgärden ska vara förenlig med detaljplanens syfte 2. Åtgärden 

ska tillgodose ett allmänt intresse.  

Bedömning 

Den sökta åtgärden innebär att det på en plats som enligt detaljplanen utgör 

allmän plats Natur ska uppföras en fristående 48 meter hög mast och en 

tillhörande teknikbod. Åtgärden strider därför mot detaljplanen. Avvikelsen 

kan inte bedömas som liten och det rör sig inte om en åtgärd som är av 

begränsad omfattning eller nödvändig för att området ska kunna användas och 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Bygglov kan därmed inte beviljas med 

stöd av 9 kap. 31 b § PBL.  

Frågan är då om bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § PBL. I detta 

fall har genomförandetiden för detaljplanen gått ut och den lovsökta åtgärden 

avser att tillgodose ett allmänt intresse. Av detaljplanens utformning framgår 

att det övergripande syftet med denna är att skapa ett bostadsområde. Tillgång 

till god telekommunikation i ett sådant område får anses viktigt för dess 

funktion. Åtgärden får därmed anses förenlig med detaljplanens övergripande 

syfte. Enligt Högsta domstolens avgörande den 22 oktober 2020 i mål nr Ö 

435-20 förutsätter en tillämpning av 9 kap. 31 c § PBL emellertid att en 

kompletterande lämplighetsbedömning görs i frågan om bygglov ska ges. Vid 

lämplighetsbedömningen ska skilda intressen vägas mot varandra. Ledning har 

hämtats ur kommunens översiktsplan ÖP 2010 vid bedömning av vilka 
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allmänna intressen som ska vägas in och vilken tyngd de kan ges. Både ÖP 

2010 och förslag till FÖP Kungsängen innehåller planeringsinriktningar om att 

utveckla entréerna till tätorterna. Vattentornet är ett landmärke för såväl 

Kungsängen som Norrboda. Det syns på långt håll från E18 för resande i 

västlig riktning och är utmärkande i landskapsbilden i stora delar av Norrboda. 

Att uppföra en 48 meter hög telemast i direkt anslutning till vattentornet 

bedöms därför på ett olämpligt sätt konkurrera med vattentornet som solitär 

och landmärke men även negativt påverka entrén till tätorten samt 

landskapsbilden (dvs. det samlade synintrycket av området). Det har vidare inte 

presenterats utredning som visar att det inte finns några andra alternativa 

platser eller lösningar och att det därmed föreligger ett allmänintresse av att 

uppföra masten just på den aktuella platsen. Vid en avvägning mellan intresset 

av att bevara vattentornet som solitär och landmärke samt landskapsbilden och 

det motstående intresset av att ersätta befintlig telekommonukationsutrustning i 

vattentornet med en ny fristående mast får därför bevarandeintresset anses väga 

tyngst. Bygglov kan därmed inte beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § PBL.   

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Bygglovsavdelningen att förslaget inte 

uppfyller förutsättningarna för bygglov i 9 kap 30, 31b, eller 31c §§ PBL och 

föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om bygglov.  

Barnperspektiv 

God utformning är viktigt för barn också. ÖP 2010 och FÖP Kungsängen 

behöver följas för att säkerställa god miljö för kommande generationer. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 23 oktober 2022 

2. Översiktskarta som inkom 23 oktober 2022 

3. Situationsplan som inkom 23 oktober 2022 

4. Fasadritning 1 som inkom 23 oktober 2022 

5. Fasadritning 2 som inkom 23 oktober 2022 

6. Brev/skrivelse PLEX som inkom 14 november 2022 

7. Remissvar Luftfartsverket som inkom 10 november 2022 

8. Yttrande utan erinran Försvarsmakten som inkom 28 november 2022 

9. Yttrande med erinran som inkom 17 november 2022 

10. Yttrande med erinran som inkom 17 november 2022 

11. Yttrande med erinran som inkom 18 november 2022 
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Datum Vår beteckning 6 (6)  
2023-02-10 BMN 23/0003 

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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2022-10-23

Ärende BYGG.2022.423

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

10342556KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Lillsjö badväg 1

19635 Kungsängen

BYGG.2022.423 Sida 1 / 6
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2022-10-23

Initierare

Fakturamottagare

Vinnergi AB

S.t Larsgatan 3, 58224 Linköping

Telefon: 

E-postadress: 

Fastighetsägare

UPPLANDS-BRO KOMMUN Fakturaskanning 1503

Ekonomiavdelningen Furuhällsplan 1, 19681 KUNGSÄNGEN

Kontrollansvarig

Staffan Lundriksson Netel

Florettgatan 12, 25467 Helsingborg

Telefon: 0733-375060

E-postadress: staffan.lundriksson@netel.se

Ombud

Vinnergi AB

S.t Larsgatan 3, 58224 Linköping

Telefon: 

E-postadress: 

Sökande

PETTER SALMINEN

EGERSUNDSVÄGEN 24, 59150 MOTALA

Telefon:  

E-postadress: 

BYGG.2022.423 Sida 2 / 6
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2022-10-23

Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Bolaget Net4Mobility HB avser att bygg ett mobiltorn intill

befintligt vattentorn då man inte längre får ha kvar sin antenn-

utrustning i vattentorn.

I detta mobiltorn ges sedan möjlighet för andra operatörer att

inplacera sin egen utrustning.

Som ombud i detta projekt sköts dialog med Petter Salminen via

Vinnergi AB.

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2023-04-01

Fakturamottagare

Adress S.t Larsgatan 3

Efternamn

E-postadress

Företag Vinnergi AB

Förnamn

Ort Linköping

Personnummer

Postnummer 58224

Referens 1341-Tele2 SA: T331977 & Kungsängen E18

Telefonnummer

BYGG.2022.423 Sida 3 / 6
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2022-10-23

Kontrollansvarig

Adress Florettgatan 12

Behörighetsnivå - Kvalificerad

Certifieringsnummer SC0727-11

Efternamn Lundriksson

E-postadress

Företag Netel

Förnamn Staffan

Gilltig t.o.m 2026-09-04

Ort Helsingborg

Personnummer

Postnummer 25467

Telefonnummer

Ombud

Adress S.t Larsgatan 3

E-postadress

Företag Vinnergi AB

Ort Linköping

Person- /

Organisationsnummer

Postnummer 58224

Telefonnummer

Typ av byggnad

Annan byggnad / anläggning

Beskrivning Mobiltorn + tillhörande teknikbod. Notera att det inte gäller för

adress Lillsjö badväg 1.

Däremot stämmer fastighetsbeteckning Tibble 1:3. Närmst

liggande adress är Pettersbergsvägen 11, intill befintligt

vattentorn.
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2022-10-23

Utvändiga material och kulör

Fasadbeklädnad

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

Fe/Zn 115

Plåt

Takbeläggning

Kulör (NCS-nummer eller

liknande)

Fe/Zn 115

Plåt

VA-installationer

Avlopp

Ingen anslutning

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Ingen anslutning

Ytuppgifter

Befintlig boarea/lokalarea

(BOA/LOA)

-

Befintlig bruttoarea (BTA) -

Befintlig byggnadsarea (BYA) -

Ny-/tillkommande

boarea/lokalarea (BOA/LOA)

-

Ny-/tillkommande bruttoarea

(BTA)

100

Ny-/tillkommande

byggnadsarea (BYA)

100
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2022-10-23

Ärende avser

Bygglov byggnad

Nybyggnad
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Ungefärlig tornplacering X=6599051 Y=1609369

0 100 200 300

SITUATIONSPLAN

UBO723/SE

2022-09-23 A

1:2000

 N4M UBO723/SE - Kungsängen E18
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0 5025

Ungefärlig tornplacering X=6599051 Y=1609369

SITUATIONSPLAN

UBO723/SE

2022-09-23 A

1:400

 N4M UBO723/SE - Kungsängen E18

Torn

  Kungsängens - Tibble 1:3

Teknikbod

  Kungsängens - Tibble 1:338

  Kungsängens - Tibble 1:543

  Kungsängens - Tibble 1:542

  Kungsängens - Tibble 1:541

  Kungsängens - Tibble 1:540

  Kungsängens - Tibble 1:478
Tibble skogsväg

  Kungsängens - Tibble 1:544

46m

7m
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TEKNIKBOD TB4

 2022-09-23  A

1:40

 N4M UBO723/SE - Kungsängen E18
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Från: Johanna Forsberg Malmsten
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Intern remiss PLEX och kultur och fritid BYGG.2022.423
Datum: den 14 november 2022 09:01:51
Bilagor: image001.png

Hej Tomislav!
 
Jag svarar i mail, men hör av dig om du vill ha ett mer formellt yttrande.
 
Jag har kollat i ÖP 2010 och förslaget till FÖP Kungsängen, samt underlag. Både ÖP 2010 och
förslag till FÖP Kungsängen innehåller planeringsinriktningar om att utveckla entréerna till
tätorterna. Vattentornet är ett landmärke för såväl Kungsängen som Norrboda. Det syns på långt
håll från E18 för resande i västlig riktning och är utmärkande i landskapsbilden i stora delar av
Norrboda. Även om Vattentornet inte är lokaliserat till tätortens ”ytterkanter” där pilarna (entréer
till tätorten) är markerade i kartan på sid 19 i samrådsförslaget, är det ett viktigt landmärke för
Kungsängen. För resenärer i östlig riktning på E18 har vattentornet inte samma utmärkande
placering i landskapet som för resenärer i västlig riktning.
 
En placering enligt förslaget innebär att masten placeras inom siktlinjen från såväl Norrboda (från
exempelvis Norrbodavägen och Pettersbergsvägen) samt E18 (i höjd med Gröna Dalen) , vilket
riskerar att konkurrera med vattentornets funktion som landmärke. En placering norr om
vattentornet bedöms inte ha samma påverkan på siktlinjerna.  
 
Med vänliga hälsningar
 
Johanna Forsberg Malmsten
Översiktsplanerare
 
Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-410 793 31
johanna.forsbergmalmsten@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 

 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 11:05
Till: Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>; Kultur- och
fritidsnämnden <Kultur.Fritidsnamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss PLEX och kultur och fritid BYGG.2022.423
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovsenheten
 

 BYGG.2022.423

 



23 BYGG.2022.423, Bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3, Lillsjö badväg 1 - BMN 23/0003-6 BYGG.2022.423, Bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3, Lillsjö badväg 1 : 6.BrevskrivelsePLEX_551570

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.423
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av telemast med tillhörande tekniskbodar
Fastighet: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

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

Är placeringen förenlig med ÖP. Ska vattentornet ha en dominerande intryck över
landskapet?

Upplysning
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 2022-11-.

 

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.2022.423
Mottagare: [Johanna Forsberg Malmsten <Johanna.ForsbergMalmsten@upplands-bro.se>];
[kultur.fritidsnamnden@upplands-bro.se];
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-11-28 FM2022-24446:4 

         

Sida 1 (3) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

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

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun 

 

2022-11-03 BYGG.2022.423 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Lina Fihlén, fysplan@mil.se, 08 - 788 88 00 

 

                  

Yttrande avseende remiss om bygglov för nybyggnad av 

telemast med tillhörande teknikbod, Kungsängen-Tibble 

1:3, Upplands-Bro kommun, Stockholms län 
      

          

         

Försvarsmakten har inga synpunkter på att bygglov beviljas för i rubricerat ärende 

utifrån de förutsättningar som redogörs under Försvarsmaktens ställningstagande 

nedan. 

Bakgrund 

Av 3 kap. 9 § miljöbalken följer att mark- och vattenområden som är av 

riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningarna.  

Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet och i 

andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 

flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 

redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- 

och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 

omfattning berörda av riksintressena. 

Ett sätt för att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och inte alls kan 

redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 

20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom 

sammanhållen bebyggelse. Definitionen vad som är sammanhållen bebyggelse i 

detta sammanhang utgår från Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-11-28 FM2022-24446:4 

         

Sida 2 (3) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

Försvarsmaktens ställningstagande 

Försvarsmakten bedömer att föreslagen åtgärd inte innebär risk för påtaglig skada 

på riksintresse för totalförsvarets militära del. 

Bedömningen gäller vid uppförandet av en mast med angivna system och 

tekniska data enligt insänd remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan angiven 

position (RT90 2,5 gon V) och totalhöjd (meter över marken). 

X Y Totalhöjd (m) 

659 90 51 160 93 69 48 

 

Detta ställningstagande gäller bara för ovan angiven position och höjd. Flyttas 

positionen i någon riktning mer än 30 meter alternativt om totalhöjden ändras 

måste Försvarsmakten få in en ny remiss för att göra en ny bedömning. 

 

Upplysningar 

Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 

veckor före resningen ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt 

Luftfartsförordningen 6 kap. 25 §. 

Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter. 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

 

Beslut i ärendet har fattats av Beata Iverson, tjänsteförättande chef för sektionen 

för fysisk planering vid Högkvarterets infrastrukturavdelning. 

 

 

Iverson, Beata 

Tjf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

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

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

    

För kännedom 

LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 

LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se  

FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
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Upplands Bro kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
196 81 Kungsängen 

   
   

 
 

 

 

Med anledning av bygglovsansökan på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3, 
för mobilmast och teknikbod invid kommunens vattentorn. 

Den tänkta installationen kommer att vara belägen bara 46 meter från vår tomtgräns, det vill 
säga drygt 50 meter från vårt sovrum. 
När vi köpte huset i somras fanns ingen information om att det planerades en mobilmast i 
anslutning till fastigheten. 
Utifrån undersökningar och studier som genomförts protesterar vi kraftfullt mot att byggande 
av mobilmast och teknikbod ska få bygglov så nära vår fastighet. 
Risken för ohälsa kan anses bli betydande. En värdeminskning av vår fastighet är inte heller 
utesluten. 
Miljölagstiftningen ska utgöra ett skydd mot olägenheter. Myndigheter borde med stöd av 
försiktighetsprincipen som är en grundpelare i miljöbalken vara mer ödmjuka och lyhörda för 
de risker som det pekas på oaktat avsaknad av vetenskapliga utredningar. Sistnämnda bör 
inte kunna anföras som skäl för att inte vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder. 
 
Att placera en mobilmast med teknikbod så nära bebyggelse kan inte vara förenligt med 
miljöbalkens försiktighetsprinciper. 
 
Information från Strålskyddsstiftelsen 
Strålskyddsstiftelsen informerar om hälso- och miljörisker med strålning. De utgår från 
vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. 
 
Strålningen från mobilmaster och basstationer innebär risk för såväl cancer, neurologiska 
sjukdomar samt de olika symtom som kopplats till exponering för mikrovågor under längre tid 
såväl i vetenskapliga undersökningar som från omfattande vittnesmål från människor 
(sömnproblem, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrations- och minnesproblem, hjärtproblem, 
depressioner och ångest mm). 
”Med 5G-utbyggnaden ökar strålningen massivt och under 2020 har mätningar bekräftat en 
mycket stor ökning av strålning från master och basstationer.” 
 

1. Det finns ett samlat vetenskapligt underlag som visar att mobilmaster kan vara 
skadliga för människor. Mobilmaster och hälsa. 
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2. Miljöbalken ställer inte krav på samlat vetenskapligt underlag för att 
försiktighetsåtgärder ska vidtas. I stället ska åtgärder för att skydda människors hälsa 
vidtas då ”det finns skäl att anta olägenheter”. Miljöbalken 2 kap § 3 

3. Miljöbalken 2 kap § 3 ställer inte något krav på att det bör föreligga ett samlat 
vetenskapligt underlag för att försiktighetsåtgärder ska vidtas. Åtgärder för att skydda 
människors hälsa ska vidtas då ”det finns skäl att anta olägenheter”. Miljöbalkens 
försiktighetsprincip innebär att alla som bedriver en verksamhet ska vidta behövliga 
försiktighetsåtgärder så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan medföra 
olägenhet för människors hälsa och miljö. 

4. Även EU-rätten innefattar en försiktighetsprincip som ska gälla även om det är 
osäkert hur stora riskerna är. 

Miljööverdomstolen konstaterade redan 2005 att mobilmaster är ”miljöfarlig verksamhet”. 
 
 
Internationella domslut 
Det finns flera domstolar i Frankrike som konstaterat att mobilmaster är en hälsorisk för de 
närboende. 
Ett sådant beslut, den s k Versaillesdomen, har även blivit prejudicerande då detta är en 
överprövning av tidigare beslut. Domstolen dömer operatören Bouygues Telecom att 
montera bort en mobilmast då de klagande närboende har legitima skäl att befara 
hälsorisker. Domstolen dömde även Bouygues Telecom att betala skadestånd till dem för 
den risk masten utsatt dem för. 
(http://droitfinances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1109582-cour-d-
appel-de-versailles-4-fevrier-2009-08-08775) 
 
 
Forskning och studier 
År 2012 publicerades den så kallade Bioinitiativrapporten, en sammanställning av oberoende 
forskning, som säger att bevisen för hälsorisker från radiofrekvent strålning och 
elektromagnetiska fält har ökat avsevärt sedan arbetet med den första rapporten från år 
2007. 

Strålningen från mobilmaster innebär, enligt rapporten, långsiktiga hälsorisker och dessa 
risker har även observerats vid nivåer under gällande gränsvärde för tillåten strålning som är 
vanligt förekommande i Sverige. 

I Sverige är gränsvärdet för mobilmaster upp till 10W/m2 och gäller för sex minuters kort 
exponering av strålning och tar därmed inte hänsyn till effekter som kan uppstå efter en 
längre tid, exempelvis cancer och hjärtproblem. 
Störst vikt bör läggas vid att reducera strålningen så långt det går vid sovplatsen. Där bör 
den uppmätta nivån helst inte överstiga 1 mikroW/m2. 

Bioinitiativrapporten uppmärksammades av Europaparlamentet som i en resolution hänvisat 
till denna och säger att dagens gränsvärden för högfrekventa elektromagnetiska fält, som är 
från 1999, är föråldrade och bör sänkas. 

Kännedomen om strålningens påverkan på människors hälsa är viktig och det kan inte 
uteslutas att strålningen från mobilmaster är skadlig. 

En ny vetenskaplig undersökning från Indien visar att närboende till mobilmaster eller 
basstationer har tecken på DNA-skada samt oxidativ stress. Det visar analyser av blodprov 
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från 40 personer boende inom 80 meter från antennerna. Detta trots att uppmätt 
genomsnittlig strålning var 2000 ggr under gällande referensvärden från svenska 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Det har i Sverige inte genomförts någon undersökning som studerat korttids- eller 
långtidseffekter av 3G- eller 4G-utbyggnaden och ingen uppföljning av den omfattande 
rapportering av människor som fått symptom av strålning har heller gjorts. 
 
Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till 
mobilmaster har visat att mobilmaster ökar risken för den symtombild som sedan decennier 
fått benämningen mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.  
Upprepade undersökningar visar också att mobilmaster ökar risken för cancer bland de 
närboende.  
Mikrovågsstrålningen som sänds ut från mobilmaster och mobilbasstationer innebär tveklöst 
en hälsorisk. Det finns gott om rapporter från människor som samstämmigt vittnar om 
ohälsosymtom och sjukdomar, inklusive cancer, sedan mobilmaster etablerats i närområdet. 
Upprepade forskningsresultat bekräftar människors erfarenheter. Strålning från mobilmaster 
är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s 
internationella cancerforskningsinstitut IARC 
 
Ingen undersökning av hälsotillståndet bland de som bor nära mobilmaster (inklusive 
basstationsläggningar på hustak) har gjorts i Sverige eller i Norden, trots många mycket 
trovärdiga och samstämmiga rapporter från människor som fått svåra symptom. De 
vanligaste rapporterade symptomen av mobilmaststrålning är:  
• Huvudvärk  
• Sömnproblem  
• Yrsel, illamående  
• Tinnitus  
• Sämre immunförsvar, ökad infektionsbenägenhet  
• Nedstämdhet, depression  
• Oro, ångest, ökad irritabilitet, stresskänsla  
• Trötthet  
• Hjärtproblem, hjärtarytmier  
• Minnesproblem, orienteringsproblem, koncentrationsproblem, svårighet att tänka klar 
 
 
Slutsats 
Beaktat ovan angivet begär vi att bygglov ansökan ska avslås. 
Det kan inte vara rimligt eller förenligt med miljöbalkens försiktighetsprinciper att placera en 
mobilmast i direkt anslutning till ett bostadsområde på detta sätt.  
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Patrik Carlstedt och Nathalie Skoog 
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Yttrande gällande grannehörande (Kungsängens-Tibble 1:3, 
uppförande av mast och teknikbod) 
 

Vi boende på Norrbodavägen och Tibble skogsväg önskar härmed att framföra gemensamma 

synpunkter på grannehörandet, se nedan:  

 

Planstridig åtgärd 

Enligt gällande detaljplan, 0901, benämns berörd mark som ”Natur”. Att uppföra en mast inom 

naturmark är inte förenligt med planen och därmed är åtgärden planstridig.  

Att bevilja bygglov för masten med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen, PBL, är inte möjligt då 

åtgärden inte kan bedömas vara en liten avvikelse eller att åtgärden är av begränsad omfattning och 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Enligt 9 kap 31 c § PBL får en planstridig åtgärd beviljas förutsatt att genomförandetiden för 

detaljplanen har löpt ut och att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.  

Genomförandetiden för detaljplan 0901 löpte ut 2021-10-20, dock kan inte denna åtgärd bedömas 

tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, då större delen av befolkningen 

inte kommer dra nytta av masten. Enligt Net4Mobilitys hemsida hanterar de endast Tele2s nät i 

Stockholmsområdet. Att en viss mobiloperatörs kunder ska ses som ”ett allmänt intresse” är inte 

troligt. 

Bygglov kan därmed inte ges med stöd av 9 kap. 31 b eller 31 c §§ PBL. 

 

Vidare hänvisar vi till ett ärende som avgjordes i Högsta domstol, mål nr. Ö 435-20 

(https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2020/o-435-

20.pdf/) Ärendet är likt detta ärende i många hänseenden och nedan finner ni några utdrag från 

domen som är applicerbart för detta ärende. Se nedan:  

”7. Också Mark- och miljööverdomstolen har funnit att åtgärden inte är förenlig med detaljplanen. 

Domstolen har därför prövat om det finns förutsättningar att ge bygglov enligt 9 kap. 31 b eller 31 c § 

plan- och bygglagen men har funnit att så inte är fallet. Enligt domstolen utgör uppförandet av tornet 

och teknikboden inte en liten avvikelse från detaljplanen. Domstolen har också uttalat att det inte 

kan anses framgå att anläggningen behöver uppföras på den sökta platsen för att det allmänna 

intresset av fungerande mobil telekommunikation ska kunna tillgodoses.” 

”26. Det förhållandet att en planstridig åtgärd uppfyller de kriterier som anges i 9 kap. 31 b eller 31 c 

§ plan- och bygglagen innebär att bygglov får ges, men innebär inte att bygglov ska ges. Av 

paragraferna följer alltså inte någon generell rätt för sökanden att under de i paragraferna angivna 

förutsättningarna erhålla bygglov. En åtgärd som i och för sig uppfyller dessa förutsättningar kan vara 

olämplig av andra skäl och byggnadsnämnden och överinstanserna har ett utrymme för att ändå 

avslå ansökan (se a. prop. s. 185). En tillämpning av 31 b eller 31 c § förutsätter alltså en 

kompletterande lämplighetsbedömning. Denna bedömning är delvis av diskretionärt slag men måste 
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göras på objektiva grunder (se Carl-Otto Lindberg, Mindre avvikelser från detaljplan, 

Förvaltningsrättslig tidskrift 2003, s. 77 ff.).  

27. Om de grundläggande förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 30 § första stycket 1 och 4 inte 

är uppfyllda, däribland att åtgärden är förenlig med 2 kap. 6 § första stycket 1 och 9 § plan- och 

bygglagen, kan bygglov inte ges. Någon kompletterande lämplighetsbedömning aktualiseras då inte.  

28. Vid lämplighetsbedömningen enligt punkten 26 måste skilda intressen vägas mot varandra. 

Eftersom den sökta åtgärden normalt inte har prövats i samband med detaljplaneläggningen, har det 

vanligen inte skett någon avvägning mellan skälen för åtgärden och de övriga intressen som enligt 2 

kap. ska tillgodoses vid planläggning, t.ex. intresset av god hushållning (jfr 2 §). Vid 

lämplighetsbedömningen är det därför nödvändigt att väga det intresse som talar för bygglov – t.ex. 

ett allmänintresse av det slag som avses i 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen – mot de övriga hänsyn 

som ska tas enligt 2 kap., t.ex. skilda slag av miljöintressen. Det är givet att det då också kan bli 

nödvändigt att bedöma styrkan av det intresse som motiverar åtgärden. När den bedömningen görs, 

kan det ha betydelse om syftet med åtgärden skulle kunna tillgodoses på något annat sätt, t.ex. 

genom att åtgärden vidtas på en annan plats. Det medför att sökanden i det enskilda fallet kan ha 

anledning att presentera utredning om alternativa placeringar.” 

 

Gestaltning 

Vattentornet har funnits i minst 40 år tillbaks och är idag ett fint inslag i Kungsängens stadsbild. 

Många uppskattar vattentornets gestaltning som tillför ett fint inslag i området. Om en 48 meter hög 

mast placeras framför vattentornet kommer denna stadsbild helt att förstöras. Norrboda är ett nytt 

bostadsområde i Kungsängen och åtgärden skulle medföra att området förvanskades.  

Politikerna bör värna om det estetiska värdet av vattentornet och att Norrboda fortsätter att vara ett 

attraktivt bostadsområde.  

 

Betydande olägenheter  

Masten kommer att placeras ca 43,4 meter ifrån fastigheten Kungsängens – Tibble 1:540 och vara 48 

meter hög. De hus som är placerade närmst vattentornet skulle alltså få en hög mast på baksidan. En 

mast som skulle innebära betydande olägenheter, för hela området, i form av: 

Oljud vid kraftig vind 

Området kring Norrbodavägen och Tibble skogsväg är placerad på en höjd, vilket innebär att 

stundtals kan vinden vara väldigt kraftig. Vid kraftig vind kommer ett oljud från masten att uppstå 

vilket kommer medföra en betydande olägenhet för oss boende, speciellt för de hushåll som har 

sovrum ca 50 meter från masten. 

Lampa på mast 

Eftersom masten är hög kommer troligtvis en blinkande lampa, eller lampa med fast sken, att 

installeras högst upp på masten. Denna lampa skulle medföra störning för närboende i form av sken 

in i sovrum och vardagsrum. 

Strålning 
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Se bifogad bilaga, ”Protest mot mobilmast”. 

Sabotage 

Flera fall av sabotage av master har skett de senaste åren. Om ansökt mast skulle saboteras, som 

medför att masten rasar, innebär det att masten skulle kunna hamna på fastigheterna Kungsängens - 

Tibble 1:540 och Kungsängens - Tibble 1:541. Om det går riktigt illa kan ett barn skadas allvarligt.  

(se artiklar: https://sverigesradio.se/artikel/6695524 och https://www.dn.se/kultur-

noje/konspirationsteorier-i-sociala-medier-skapar-vag-av-5g-sabotage/) 

Stöld av batterier från teknikbodarna har även ökat markant. Att anlägga en mast med tillhörande 

teknikbod skulle kunna innebära att man ”för” in kriminella i området.  

(Se artiklar https://www.svd.se/a/47WdWE/storande-musik-drivs-med-stulna-mastbatterier & 

https://telekomidag.se/darfor-plundras-svenska-mobilmaster/) 

 

Naturvärden  

”Platsen vid befintligt vattentorn utvecklas och förstärks till exempel genom belysning och gallring.” 

lyder texten i planbeskrivningen. Att ta naturmark i anspråk för att uppföra en mast och teknikbod 

kan inte anses vara utvecklande eller förstärkande.  

Skogen omkring vattentornet används av många som rekreationsområde. Många har valt att bosätta 

sig i området på grund av närheten till skog, natur och djurliv. Att värna om naturmarken bör vara i 

kommunens intresse. 

 

 

Det finns ett flertal platser i närområdet som är bättre lämpat för en hög mast, t ex Kungsängens 

handelsplats eller Brunna industriområde.  

Om politikerna i nämnden väljer att bevilja bygglov för denna planstridiga mast och teknikbod 

kommer vi att överklaga beslutet, till högsta möjliga instans. Åtgärderna är planstridiga och skulle 

medföra betydande olägenheter för oss i området, vilket i slutändan innebär en värdeminskning av 

våra bostadsrätter.  

 

 

Vi bakom detta yttrande;  

Hushåll inom bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 4: 

Kuestan Rahem, Tibble skogsväg 4 

Linda Hanmes, Tibble skogsväg 6 

Ida Strålberg Posio & Daniel Engström, Tibble skogsväg 7 

John Jairo Hincapie Nevado & Josefin Koel, Tibble skogsväg 8 

Tilda Carinder & Paul Falck, Tibble skogsväg 9 

Viktor & Lisa Kärras, Tibble skogsväg 11 

Patrik Carlstedt & Natalie Skoog, Tibble skogsväg 12  
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Sarah Klebark, Tibble skogsväg 14  

Susanne Stolpe & Daniel Rosborg, Tibble skogsväg 17 

Adam Lagerstedt & Nina Pekkonen, Tibble skogsväg 28 

Emma Appelgren & Anders Appelgren, Tibble skogsväg 34  

 

Hela bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 5 (grannhörda adresser: Tibble skogsväg 2 samt 

Norrbodavägen 35, 37, 39, 41 & 43) 
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Från: Tarun Chawla
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Building telemast in Kungsängens-Tibble 1:3.
Datum: den 18 november 2022 18:05:55
Bilagor: https%2Fboappa-files.sos-de-fra-1.exo.io%2F246074efceff69e9c10ace134d08a6224232.pdf

Hi, 
This is in regard to attached letter which I received from my BRF tibbleskogsväg 4 in
upplands bro.

Through this email I would like to show my concerns for having a telemast near to my
home.

As a resident, I am afraid about the radiation therefore I am against it, the radiation could
be harmful for health. I have two years old son and the high radiation could impact on his
mental and physical heath.

I request you to find another place which is bit far from residential area to build a telemast.

Best Regards,
Tarun Chawla
0762115355
Tibble skogsväg 30 
196 36 Kungsängen 
Upplands bro 



24 BYGG.2022.433, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, KVARNNIBBLE 3:29, Lihagsvägen 3 - BMN 23/0003-2 BYGG.2022.433, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, KVARNNIBBLE 3:29, Lihagsvägen 3 : BYGG.2022.433, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, KVARNNIBBLE 3:29, Lihagsvägen 3

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2023-02-03     

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.2022.433, Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage, KVARNNIBBLE 
3:29, Lihagsvägen 3 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för åtgärden med stöd av 9 

kap 31 § Plan- och bygglagen, PBL. 

2. Byggherren förslag till kontrollansvarig Björn Welander med 

behörigheten N, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

93 

Summa bygglov och tekniskt samråd:   37 500 kr  

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar. 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 29 oktober 2022 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage. Ansökan inkluderar även rivning av 

ett äldre fritidshus på fastigheten.  

Bygglovsenheten föreslår efter konstaterande av att förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda att Bygg- och Miljönämnden ger 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2023-02-03   

 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 29 oktober 2022 

 Situationsplan som inkom 20 januari 2023 

 Ritning, plan, sektion som inkom 20 december 2022 

 Ritning, fasad huvudbyggnad som inkom 20 december 2022 

 Ritning, fasad huvudbyggnad som inkom 20 december 2022 

 Ritning plan, fasad, sektion komplementbyggnad som inkom 20 

december 2022 

 Brev/skrivelse reviderat miljö som inkom 19 januari 2023 

 Yttrande men erinran som inkom 13 januari 2023 

 Brev/skrivelse bemötande från granne som inkom 20 januari 2023 

 Brev/skrivelse luftledning som inkom 23 januari 2023 

 Tjänsteskrivelse daterad som inkom 3 februari 2023 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 29 oktober 2022 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och garage. Ansökan inkluderar även rivning av 

ett äldre fritidshus på fastigheten.  

Takpannor kommer ha en grå kulör och fasaden kommer vara träpaneli ljusgrå 

kulör. Detta kommer gälla både för huvudbyggnaden och garaget. 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger strax utanför riksintresse för kulturmiljövården. Fastigheten 

ligger utanför Försvarsmaktens samrådsområde. Sökande har redovisat att de 

klarar de riktvärden för strålning när det gäller luftledningen. 

I Landsbygdsplanen benämns Lunda som utredningsområde. Gällande Lunda 

anger Landsbygdsplanen att det är inte är lämpligt med någon kompletterande 

bebyggelse i dagsläget. Detta med hänsyn till bristande trafiksäkerhet längs väg 

912 samt behov av utbyggnad av kommunalt VA. FÖP 2016 anger därför att 

detaljplan sannolikt kommer att krävas. Fastigheter i närområdet har hanterats i 

tidigare ansökningar om förhandsbesked.  

Remisser 

Miljöenheten har inkommit med ett yttrande där det framgår att VA-frågan 

bedöms kunna lösas på platsen 

Plan- och exploateringsenheten (PLEX) har i tidigare ärenden framfört att det i 

området som helhet finns ett högt bebyggelsetryck och att kraven ökar med 

varje tillskott av bebyggelse, och att utvecklingen därför bör prövas i ett större 

sammanhang.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-02-03   

 
 

Yttranden 

Grannhörande enligt 9 kap. 25 § PBL har skett. 

Chanel Braddon och Jonathan Eng Stensson har inkommit med ett yttrande där 

de sammanfattningsvis framför synpunkter om dagvatten. För yttrandet i sin 

helhet, se bilaga 8.  

Sökande har bemött yttrandet och grannen har återkallat sedan sitt yttrande, 

enligt telefonsamtal 3 februari 2023. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

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 

Att riva befintligt bostadshus och ersätta detta med ett större hus på samma 

plats bedöms inte medföra sådan tillkommande bebyggelse som aktualiserar 

behov av detaljplan. Åtgärden bedöms därför inte föranleda detaljplanekrav 

utan markens lämplighet för den avsedda åtgärden kan prövas i detta ärende. 

Förslaget bedöms stämma överens med riktlinjer i kommunens översiktsplan 

ÖP 2010 och FÖP 2016. VA-frågan bedöms kunna lösas på platsen. Det 

bedöms finnas utrymme för parkering på tomt. Det bedöms finnas möjlighet att 

hämta hushållsavfall från tomten. Platsen bedöms mot bakgrund av 

ovanstående lämplig för föreslagen byggnation. 

Bygglovsenheten föreslår efter konstaterande av att förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 31 § PBL är uppfyllda att Bygg- och Miljönämnden ger 

bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör att eventuellt en barnfamilj kan flytta i ett modernt 

bostadshus. Att barn kan vistas på landsbygden är viktigt för barns hälsa.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-02-03   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 29 oktober 2022 

2. Situationsplan som inkom 20 januari 2023 

3. Ritning, plan, sektion som inkom 20 december 2022 

4. Ritning, fasad huvudbyggnad som inkom 20 december 2022 

5. Ritning, fasad huvudbyggnad som inkom 20 december 2022 

6. Ritning plan, fasad, sektion komplementbyggnad som inkom 20 

december 2022 

7. Brev/skrivelse reviderat miljö som inkom 19 januari 2023 

8. Yttrande men erinran som inkom 13 januari 2023 

9. Brev/skrivelse bemötande från granne som inkom 20 januari 2023 

10. Brev/skrivelse luftledning som inkom 23 januari 2023 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  

 Kvarnnibble 3:3 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Kvanrnibble 3:16 

 Kvarnnibble 3:17 

 Kvarnnibble 3:30 
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Diarieplan
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Akt hos

Delegation

Nytt Bygglov e-tjänstärende

Att fördela

Pågående
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e-tjänst

Fastighet

10343145KVARNNIBBLE 3:29

Lihagsvägen 3

19793 Bro
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Initierare

Fakturamottagare

THOMAS HILLBORG

ÖRNVÄGEN 5, 74635 BÅLSTA

Telefon:  

E-postadress: 

Fastighetsägare

Jan Thomas Hillborg

 ÖRNVÄGEN 5, 74635 BÅLSTA

Ulrika Hilde Mari Siggelin

 ÖRNVÄGEN 5, 74635 BÅLSTA

Sökande

THOMAS HILLBORG

ÖRNVÄGEN 5, 74635 BÅLSTA

Telefon:  

E-postadress: 

BYGG.2022.433 Sida 2 / 3



24 BYGG.2022.433, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, KVARNNIBBLE 3:29, Lihagsvägen 3 - BMN 23/0003-2 BYGG.2022.433, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, KVARNNIBBLE 3:29, Lihagsvägen 3 : 1.Ansokan_550131

2022-10-29

Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Riva det fritidshus som står där för att kunna bygga ett nytt hus

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2022-11-04

Typ av byggnad

Fritidshus

Äganderätt

Ytuppgifter

Befintlig byggnadsarea (BYA) 15

Ny-/tillkommande

byggnadsarea (BYA)

144

Ärende avser

Rivningslov
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Thomas Hillborg

Lihagsvägen 3 19793 Upplads-bro

Kvarnnibble 3:29

Nybyggnation - Garage

2022/10/25
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PROJEKT: NYBYGGNAD

BYA= 96,40kvm

Stomme & bjälklag: Trä

Tak: Takpannor, grå

Fasad: Liggande panel, ljusgrå

Grund: Betongplatta
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Från: Bygg- och miljönämnden
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Reviderat yttrande rörande vattentillgång KVARNNIBBLE 3:29
Datum: den 19 januari 2023 13:17:19

Hejsam Tomislav
Jag har gått igenom förutsättningarna för eget vatten igen på fastigheten Kvarnnibble 3:29.

Mot bakgrund av att det i området finns flera brunnar med god tillgång på vatten bedömer vi det som troligt att
det finns möjlighet för vattenuttag för ett hushåll på fastigheten Kvarnnibble 3:29.
 
Följande brunnar finns enligt SGUS brunnsarkiv i närområdet:
 
Kvarnnibble 3:38 har en borrad brunn cirka 150 meter från fastigheten. Brunnen är 55 meter djup med ett flöde
om 2000 liter per timme.
Kvarnnibble 3:39 har en borrad brunn cirka 130 meter från fastigheten. Brunnen är 55 meter djup med ett flöde
om 1000 liter per timme.
Kvarnnibble 3:32 har en borrad brunn cirka 220 meter från fastigheten. Brunnen är 31 meter djup med ett flöde
om 8000 liter per timme.
Kvarnnibble 3:27 har en borrad brunn cirka 250 meter från fastigheten. Brunnen är 40 meter djup med ett flöde
om 4000 liter per timme.
Kvarnnibble 3:3 har en borrad brunn cirka 420 meter från fastigheten. Brunnen är 34 meter djup med ett flöde
om 5000 liter per timme.

Vänliga hälsningar
Johan Eriksson

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

08-581 690 00
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: ADM.2022.793
Mottagare: Tomislav Dragoja[Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se]
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Bygg- och miljönämnden
Upplands-Bro Kommun

Vi yttrar oss i diarienummer BYGG.2022.433 i egenskap av markägare (Kvarnnibble
3:3, 3:11, 2:25 och 1:28) då vår åkermark ligger i direkt anslutning till aktuell fastighet.

Vi ber om att hänsyn tas överlag för att säkerställa att ingen negativ påverkan sker på
jordbruksverksamheten som bedrivs på våra marker.

Sett till vattenflöden vid byggnation är det främst tre saker vi vill belysa:

- Vidare byggnation och markarbete förändrar det obearbetade bevuxna jordlagret
som då inte fungerar som naturlig infiltration på samma sätt som tidigare

- Stora takytor och dagvattenavledning koncentrerar stora vattenvolymer som måste
tas om hand och/eller ledas bort

- Ett hushåll har hög vattenkonsumtion och släpper ut stora mängder till fokuserade
områden såsom reningsanläggningar och diken

Befintlig dränering i åkern och intilliggande diken är inte dimensionerad för ökade
vattenmängder. Förändrade flöden kan innebära att vår åkermark tappar kapacitet och i
förlängningen att markens värde sjunker. Det kan också skapa stora omkostnader för oss att
säkerställa att de större vattenmängderna kan tas om hand. Vi tycker därför att
ansvarsfördelningen i sådana fall är viktig att beakta från början, så att vi inte belastas
negativt (vilket hade varit orättvist).

Sett till utskickat material har vi följande åsikter:

- Enligt kartan är brunn och infiltration placerad väldigt nära befintlig väg (och därmed
vår åkermark på andra sidan av denna) vilket vi ser som en risk. Vi har dock fått
information av Thomas att placeringen har ändrats och att den utskickade kartan
därmed inte är aktuell? Oavsett är det viktigt att hänsyn tas till att det inte är “vanlig
mark” utan aktiv jordbruksmark som denna fastighet angränsar till vid placering av
brunn och infiltration.

- Det finns inget utritat om dagvattenavledning. Med både hus och garage med stora
takytor ser vi det som kritiskt att säkerställa att dessa volymer ex. inte leds ut i (eller i
närheten av) åkermarkens diken - vilket kan ge negativa följdeffekter. Vi har fått
information av Thomas om att tanken är att använda stenkistor för att ta hand om
dessa mängder och vi vill egentligen mest säkerställa att krav ställs för att vattnet
verkligen ska tas om hand på ett adekvat sätt med åkermarken i åtanke.

- Utöver vattenfrågorna anser vi också att hänsyn bör tas till den aktiva
jordbruksverksamhet som bedrivs i området, ex. när det kommer till placering av
byggnaderna (givet riskavstånd för spridning av stallgödsel, bekämpningsmedel,
buller på obekväma tider, etc).

Med vänlig hälsning,
Chanel Braddon och Jonathan Eng Stensson på Nedergården
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Här kommer ett svar på yttrandet gällande BYGG.2022.433 
 

• Det kommer att anläggas ett dagvattenmagasin/stenkista per byggnad som kommer 
att ta hand om det vatten som kommer från taken. Bifogar en översiktsritning på 
placering.  

 Storleken på varje vattenmagasin kommer göras efter tillverkarens beräkningar. 

Dagvattenkassett Wavin Aquacell Lite kommer att användas.  

 

• Det har skickats ut fel översiktskarta men som Jonathan och Chanel nämner så 
kommer brunn och infiltration att anläggas en betydande bit ifrån åkern.  

 

• Att det finns en aktiv åkermark har vi tagit med i beräkningarna då vi köpte denna 
fastighet.  
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Från: Thomas Hillborg
Till: Tomislav Dragoja
Kopia: Ulrika Siggelin
Ärende: BYGG.2022.433 Luftledning
Datum: den 23 januari 2023 14:07:51
Bilagor: byggnader_nara_kraftledning.pdf

Hej. 
Angående den luftledning som går över tomten så håller E.ON på att ta bort den så den
kommer att försvinna i augusti enligt samtal med dem i höstas. Dem ska gräva ner den.
Det är en 20kV ledning som går där och enligt elsäkerhetsverket så är säkerhets avståndet
5 meter horisontalt och  vertikalt. Och det har vi tagit hänsyn till när vi har placerat
garaget, för det är det huset som kommer närmast den ledningen. 

Skickar med elsäkerhetsverkets broschyr. Har märkt text med gult. 

//Thomas Hillborg 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2023-02-09    

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av 
förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 

Förslag till beslut 

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

med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Josefin Carlsén med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige  

Bygglovsavgift:  145 000 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 4 november 2022 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av förskola i två våningar. Förskolan innehåller 8 avdelningar med 

tillagningskök och upptar en yta om 905 kvm byggnadsarea och 1714 kvm i 

bruttoarea. Ansökan innehåller även soprum och förråd som upptar en yta om 

33 kvm bruttoarea. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget uppfyller förutsättningar för bygglov i 

9 kap. 30 § PBL och föreslår därför att Bygg- och miljönämnden beviljar 

bygglov. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 4 november 2022 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom den 4 november 2022 

 Situationsplan som inkom den 23 december 2022 

 Rev. Nybyggnadskarta som inkom den 24 januari 2023 
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 Markplaneringsritning som inkom den 23 december 2022 

 Marksektion som inkom den 23 december 2022 

 Plan- och fasadritningar, förråd som inkom den 23 december 2022 

 Dagsljusstudie som inkom den 4 november 2022 

 Plan- och fasader, 3D bilder som inkom den 4 november 2022 

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom den 4 november 2022 

 Geoteknisk undersökning som inkom den 4 november 2022 

 Trafikbullerutredning som inkom 4 november 2022 

 Rev. fasadritningar som inkom den 23 december 2022 

 Analys av grundvatten som inkom den 12 januari 2023 

 Remissvar från Miljöenheten som inkom den 30 november 2022 

 Remissvar från Tekniska nämnden som inkom den 1 december 2022 

 Remissvar från Brandkåren Attunda som inkom den 1 december 2022 

Ärendet 

Sökande inkom den 4 november 2022 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av förskola i två våningar. Förskolan innehåller 8 avdelningar med 

tillagningskök och upptar en yta om 905 kvm byggnadsarea och 1714 kvm i 

bruttoarea. Ansökan innehåller även soprum och förråd som upptar en yta om 

33 kvm bruttoarea. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1 med nr 

1302 som vann laga kraft 2017-11-13. 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 §.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska ha kommunalt vatten- och avlopp. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden innebär inte en avvikelse från detaljplanen varför ej aktuellt med 

underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Remiss har skickats till Miljöenheten, Tekniska nämnden samt Brandkåren 

Attunda.  

Miljöenheten har inkommit med ett remissvar där följande framgår: 

Ytterligare provtagning måste utföras i enlighet med den miljötekniska 

markundersökningen. Klorerade lösningngsmedel ska provtas i grundvatten vid 

den provpunkt som redovist ämnet trikloreten i rapporten. Provtagning och 

analysresultat ska skickas till miljöenheten för granskning innan markarbete 

påbörjas. 
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De generella riktvärdena för kobolt styrs av hälsorisker vid exponering, jord 

med påvisade överskridande halter bör därför inte förekomma i markytan i det 

färdiga exploateringsområdet. Då området i sin helhet överskrider halter av 

redovisade ämnen ska:  

- Massor som grävs upp och återanvänds inom området, på annan plats 

och/eller ska lagras på annan plats eller 

inom området innan dem återanvänds anmälas till miljöenheten då detta blir en 

avhjälpande åtgärd. 

- Massor som inte ska återanvändas körs till godkänd mottagningsanläggning. 

Livsmedel har inga synpunkter på remissen. 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 15. 

Tekniska nämnden har inkommit med ett remissvar där följande framgår: 

Exploatören ska följa de projekteringshandlingar som va‐enheten tidigare har 

skickat till dem, där det talades om den tänkta förbindelsepunktens placering. 

Det saknas vattengång för dagvattenservisen. 

Va‐enheten kan inte lova SBB att förbindelsepunkten kommer att vara 

upprättad när deras fastighet är färdigbyggd. 

Om SBB behöver projekteringshandlingar kan de kontakta vår konsult 

Bjerking, Göran Malm som är ansvarig för VA. 

I övrigt har tekniska nämnden ingen erinran. 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 16. 

Brandkåren Attunda har inkommit med ett remissvar där följande framgår: 

 En kontrollpunkt för införas för att säkerhetsställa att samtliga 

ventilationskanaler som bryter en brandcellsgräns har är brandtekniskt avskilda 

med brandspjäll. 

Angående utrymningsplatserna som projekteras på loftgången ställer vi oss 

tveksamma om detta ger en tillräcklig säkerhet. De frångår föreskriften som 

anger att utrymningsplatsen ska vara placerad i angränsade brandcell då det 

placeras utanför byggnaden. Placeringen innebär att kritiska förhållande kan 

uppstå från strålning men framför allt rökspridning från en eventuell brand i 

någon av brandcellerna. Sen ställer vi oss frågande om 

kommunikationssystemet är tillräckligt. Om utrymningsplatserna är placerade 

mot gården och inte vägen kan det dröja innan brandkåren får reda på att det 

finns personer i nöd på baksidan av byggnaden. Detta kommer ställa höga krav 

på verksamhetens brandorganisation. Detta är dock ingen publikverksamhete 

och kravet på utrymningsplatser är ett krav från AFS om jag har förstått det rätt 

och inte ett krav från BBR. Brandkåren Attunda vill dock belysa de problem vi 

ser med utformningen av de tänkta utrymningsplatserna. 
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Det bör säkerhetsställas att brandvatten kommer finnas i närheten av 

byggnaden. Detta är inget krav på byggherren utan kontakt med kommunens 
VA‐avdelning bör tas för att säkerhetsställa att brandposter kommer 

projekteras i det aktuella området. Mer information om brandposterna kapacitet 
samt avstånd finns här: BA M‐1, Styrdokumentmall Brandkåren Attunda 
(brandkaren‐attunda.se) 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 17. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunk ter 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om bl.a. den fastighet 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 §§.  

Bedömning 

Fastigheten överensstämmer med detaljplanen.  

Åtgärden strider inte mot detaljplanen.  

Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt. 

Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och 

materialverkan. 

Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Brandskydd är ett tekniskt egenskapskrav som bedöms i samband med 

prövning av startbesked. 

Tekniska verifieringar avseende brandvattenförsörjning ska lämnas in senast 

inför tekniskt samråd. 

Ytterligare provtagning måste utföras i enlighet med den miljötekniska 

markundersökningen och ska lämnas in senast inför tekniskt samråd och 

skickas till miljöenheten för granskning innan markarbete påbörjas. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för bygglov 

i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar bygglov. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  
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Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef 

 

 Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 4 november 2022 

2. Anmälan om kontrollansvarig som inkom den 4 november 2022 

3. Situationsplan som inkom den 23 december 2022 

4. Rev. Nybyggnadskarta som inkom den 24 januari 2023 

5. Markplaneringsritning som inkom den 23 december 2022 

6. Marksektion som inkom den 23 december 2022 

7. Plan- och fasadritningar, förråd som inkom den 23 december 2022 

8. Dagsljusstudie som inkom den 4 november 2022 

9. Plan- och fasader, 3D bilder som inkom den 4 november 2022 

10. Tillgänglighetsutlåtande som inkom den 4 november 2022 

11. Geoteknisk undersökning som inkom den 4 november 2022 

12. Trafikbullerutredning som inkom 4 november 2022 

13. Rev. fasadritningar som inkom den 23 december 2022 

14. Analys av grundvatten som inkom den 12 januari 2023 

15. Remissvar från Miljöenheten som inkom den 30 november 2022 

16. Remissvar från Tekniska nämnden som inkom den 1 december 2022 

17. Remissvar från Brandkåren Attunda som inkom den 1 december 2022 
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Brogård 1:216 

 Brogård 1:215 

 Brogård 1:151 

 Härnevi 1:71 

 



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 1.Ansokan_550875

Ansökan om bygglov 

Sid 1 (6) 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

Ansökan avser* 

Bygglov 

Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum …………………. 

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

Villkorsbesked 

Marklov Rivningslov 

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

Ändring av bygglov, diarienummer …………………. 

Fastighetens adress*  Postort* 

Ombyggnad 
Åtgärd-/er* 

Rivning Nybyggnad Tillbyggnad 

Inredande av ytterligare bostad/lokal 

Ändrad användning Från: ……………………………………………………………... Till: …………………………………………………………... 

Annat, se anvisningar (förtydligas under ”Beskrivning av projektet”) 

Tidplan 

Utvändig ändring Ändring av marknivån 

Areauppgifter m.m. 

Byggnad/anläggning* 
Enbostadshus 

Rad-, par-, kedjehus 

Tvåbostadshus 

Flerbostadshus, antal lgh. ……………………………. 

Fritidshus med en eller två bostäder 

Studentbostadshus 

Mur 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning 

Brygga 

Plank 

Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Industri- eller lagerbyggnad 

Annan byggnad eller anläggning, ange typ ………………………………..………………...….. 

Utvändiga material och färger (vid ny– och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad 

Puts Plåt Trä Tegel Betong Glas 

Takbeläggning 
Skiffer Plåt Papp Lertegel Betong Koppar 

Fönster 
Plast En-/tvåglas Trä Isolerglas Treglas 

Fönsterbågar 
Lättmetall 

Annat: 

………………...……… 

………………...……… 

………………………… 

Kulör 

…………..…………… 

………………..……… 

………………………… 

Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Dagvatten 

* = Obligatorisk uppgift

Datum för planerad byggstart* Planerad byggtid, månader* 

Byggnadsarea, m  Bostadsarea, m  Bruttoarea, m  

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

-

Brogård 1:206

Brobäcksvägen 53

197 33

Bro

✔

2023-03-01 18 månader

✔

✔
Förskola

879+26=905

✔ se ritnng A40-3-003/4

✔ se ritning A40-3-003/4

✔ se ritning A40-3-003/4

✔

✔

✔

Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Sid 2 (6) 

Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till lämnade uppgifter 

Bilagor 

Kontrollplan/rivningsplan Planritningar Situationsplan Bevis om färdigställandeskydd 

Ritning på plank/mur Fasadritningar Sektionsritningar Foton 

Teknisk beskrivning Sakkunnigutlåtande Anmälan om kontrollansvarig 

Beskrivning av projektet 

Uppvärmning
Uppvärmningssätt 

Grund 
Grundläggningssätt 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Sökande 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 

Telefon (även riktnummer) Förnamn 

E-postadress Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Fjärrvärme Pålade balkar och krypgrund

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

Förskola i två plan och 8 avdelningar med tillagningskök.

Fakturauppgifter:
SBB Brogården AB
c/o Newsec PAM AB
DB88A, FE11030
838 82 Frösön
Referens:8885603
GLNnr:7350108086509
Märks: Projektnamn- Uppförande förskola Bro trädgårdsstad, Projekt- 49902

SBB Brogården AB 

559138-3277

Strandvägen 1

114 51

Stockholm

076-6442018

jonnie.malmlof@sbbnorden.se

Se uppgifter under beskrivning och förtydligande

Jonnie

Malmlöf

076-6442018

jonnie.malmlof@sbbnorden.se
Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Sid 3 (6) 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Faktureringsadress (om annan än ovan)* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Byggherre (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Namn (kontaktperson om byggherren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Personnummer 

Utdelningsadress 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Eventuell medsökande 
Förnamn Postnummer 

Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Sid 4 (6) 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Telefon (även riktnrummer)* 

E-postadress 

Företagets projektnummer 

Fakturamottagare (om annan än sökanden) 
Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Organisations- eller personnummer* 

Kontaktperson (om fakturamottagaren är ett företag) 

Telefon (även riktnummer)* Förnamn* 

E-postadress Efternamn* 

Kommunikation 
Godkänner du/ni kommunikation via e-post?* 

Ja Nej 
Godkänner du/ni kommunikation via sms?* 

Ja Nej 

Information 
PBL 9 kap 22 §. Om ansökan är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upp-
lysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs. 

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrifter 

Datum och medsökandens underskrift* Datum och sökandens underskrift* 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 

Fakturareferens 

Kontrollansvarig

Personnummer 

Telefonnummer (även riktnummer) 

E-postadress 

Postnummer 

Behörighetsnivå 

Certifieringsorgan 

Certifieringen gäller t.o.m. 

Förnamn 

Postort Efternamn 

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange vem som har 
samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Utdelningsadress 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Josefin 

Carlsén

753 21 

Uppsala

K

Rise

2026-12-25

✔ ✔

Jonnie Malmlöf

Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Sid 5 (6) 

Anvisningar och förklaringar 

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet. 

Sökanden: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas. 

Fastighetsägare: Den som är lagfaren och taxerad ägare. 

Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan. 

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. 

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas. 

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kultur-historiska 
värde. 

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende 
eller kulturhistoriska värde. 

Rivningsorsak: T.ex. nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter m.m. 

Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet. 

Byggnad: Vilken typ av byggnad ansökan avser. 

Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet. 

Enbostadshus i grupp: Minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt. 

Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria. 

Radhus: Tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus. 

Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande. 

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare 
fallet med gemensam ingång från det fria. 

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende. 

Flerbostadshus (hyreshus): Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även samman-
byggda tvåbostadshus. 

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola. 

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat 
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad. 

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är 
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Sid 6 (6) 

Areabegrepp 

Byggnadsarea 

Area som en byggnad upptar på marken, inklusive  utkragande bygg-
nadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande 
mark. (Carport ingår i byggnadsarean.) 

Bruttoarea 

Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdet angiven begräns-
ning. (Det är summan av bruttoarean i byggnadens våningsplan  
som ska anges.) 

Tillkommande bruttoarea 

Vid tillbyggnad (och även vid påbyggnad och inredning av vind) räknas 
bara tillkommande area. 

Bostadsarea (boarea) 

Bostadsarean är utrymmen ovan mark inrättade för boende, begrän-
sad av omslutande väggars insida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning. Det är summan av bostadsarean i byggnadens 
lägenhet som ska anges. För specialbostäder anges enbart summan 
av arean i de enskilda lägenheterna. 

En mer omfattande beskrivning av ovanstående begrepp finns i Svensk Standard SS 21054:2009. Även kommunens byggnadsnämnd kan 
hjälpa till med tolkning av ovanstående. 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Hantering av personuppgifter: 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.upplands-bro.se/personuppgifter

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Transaktion 09222115557480783921 Signerat JM
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Dokument

Bygglovsansökan Brogård 1_206
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2022-11-04 10:21:19 CET (+0100) av Jonnie 
Malmlöf (JM)
Färdigställt 2022-11-04 10:23:02 CET (+0100)

Signerande parter

Jonnie Malmlöf (JM)
SBB Norden AB
Personnummer 7407220073
jonnie.malmlof@sbbnorden.se
+46766442018

Namnet som returnerades från svenskt BankID var 
"JONNIE MALMLÖF"
Signerade 2022-11-04 10:23:02 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda 
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader 
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte 
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de 
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta 
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er 
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt 
på: https://scrive.com/verify

Verifikat
Transaktion 09222115557480783921
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Anmälan om kontrollansvarig 

Sid 1 (3) 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning* 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Fastighetens adress* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Anmälare (byggherre) 

Behörighetsklass vid riksbehörighet* 

Normal art 

Komplicerad art 

Certifieringsorgan* 

Har en självständig ställning 

Ansvarsområden* 

Certifieringsnummer* 

Gäller t.o.m. 

Certifierad kontrollansvarig

Efternamn* 

Personnummer* 

Postort* 

Telefon (även riktnummer)* 

E-postadress 

Vid flera kontrollansvariga, ange samordningsansvarig först. I 10 kap. 9 § plan- och bygglagen finns mer information om samordningsansvar. 

Byggnadsarbete i allmänhet 

Annat ansvarsområde, ange vad 

Flera kontrollansvariga finns, ovanstående har samordningsansvar 

Utdelningsadress* 

Företagsnamn eller personnamn* Postort* 

Postnummer* Förnamn* 

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

Förnamn* Efternamn* 

* = Obligatorisk uppgift

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Brogård 1:206 Brobäcksvägen 53

SBB Brogården AB

559138-3277

Strandvägen 1

114 51

Stockholm

076-6442018

jonnie.malmlof@sbbnorden.se

Jonnie Malmlöf

076-6442018 jonnie.malmlof@sbbnorden.se

Josefin 

Carlsén

761208-1401

Olof Palmes Plats 8

753 21

Uppsala

070-266 82 87

jc@a-sidan.se

✔
Rise

SC0497-17

2026-12-25

✔

Transaktion 09222115557480784187 Signerat JM
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Datum och byggherrens underskrift* 

Sid 2 (3) 

Övriga upplysningar 

Namnförtydligande* 

Datum och kontrollansvarigs underskrift (samordningsansvarig vid flera)* 

Namnförtydligande* 

Information om kontrollansvarigs åtaganden finns på sidan 3. 

Underskrifter 

Behörighetsklass vid riksbehörighet 

Normal art 

Komplicerad art 

Certifieringsorgan 

Har en självständig ställning 

Ansvarsområden 

Certifieringsnummer 

Gäller t.o.m. 

Byggnadsarbete i allmänhet 

Annat ansvarsområde, ange vad 

Certifierad kontrollansvarig (utan samordningsansvar)

Efternamn 

Personnummer 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress Utdelningsadress 

Förnamn Postnummer 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Josefin Carlsén

2022-11-04

Transaktion 09222115557480784187 Signerat JM
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Sid 3 (3) 

Kontrollansvarigs åtaganden 

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den 

kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Kommunen är inte skyldig att göra någon 

prövning av detta utan det åligger den sökande att undersöka förhållandet. 

Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. 

Den kontrollansvarige ska: 

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §

2. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall

3. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs

4. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 ovan informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden

5. närvara vid

 tekniska samråd

 besiktningar

 byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

6. dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

7. meddela till byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Hantering av personuppgifter: 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.upplands-bro.se/personuppgifter

Transaktion 09222115557480784187 Signerat JM
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Dokument

Anmälan kontrollansvarig Brogård 1_206 sign
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2022-11-04 10:22:48 CET (+0100) av Jonnie 
Malmlöf (JM)
Färdigställt 2022-11-04 10:23:54 CET (+0100)

Signerande parter

Jonnie Malmlöf (JM)
SBB Norden AB
Personnummer 7407220073
jonnie.malmlof@sbbnorden.se
+46766442018

Namnet som returnerades från svenskt BankID var 
"JONNIE MALMLÖF"
Signerade 2022-11-04 10:23:54 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda 
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader 
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte 
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de 
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta 
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er 
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INLEDNING
Denna rapport redovisar resultatet av en dagsljus-
samt solvärmelaststudie för projektet Förskola Bro
Trädgårdsstad med avseende på kraven i
Miljöbyggnad v3.1/3.2 samt även BBR.  

Solvärmelasten och dagsljuset bedömdes i denna
studie i samtliga vistelserum på samtliga plan för att
få en helhetsbedömning.

Revidering 221014:
-Omkringliggande byggnader har modellerats
utifrån nybyggnadskarta från Riksbyggen
-Vissa fönster har justerats för att minska
solinstrålningen till utsatta rum
-Skärmtak har flyttats för att inte skugga
köksfönster

METOD

IND. 2 SOLVÄRMELAST
Beräkning av solvärmelast utfördes vid det högsta
solvärmetillskottet per rum mellan vår- och
höstdagjämning under ett normalår enligt
Miljöbyggnads riktlinjer. Beräkningarna tar hänsyn
till omgivande skuggande byggnadsdelar samt
solfaktorn (g-värdet) för fönster och eventuella
rörliga solskydd. Ingen hänsyn har tagits till
eventuellt skuggande vegetation.

IND. 11 DAGSLJUS
Bedömningen utförs genom en beräkning av
dagsljusfaktorn som ett medianvärde (DFmedian)
för bedömda ytor enligt Miljöbyggnads riktlinjer. 

Beräkningarna tar hänsyn till omgivande ytors
reflektionsförmåga, himlens ljushet,
himmelsavskärmningen samt fönstrens
ljustransmission. Ingen hänsyn har tagits till
eventuellt skuggande vegetation. Som
simuleringsmotor användes den validerade
programvaran Radiance.

- Beräkningarna är utförda 800 mm över färdigt
golv
- Storlek på analysnätet för beräkning är 300 mm x
300 mm
- Hänsyn har tagits till tjocklek av utvändiga väggar

INDATA

Som underlag till beräkningsmodellen användes 2D
och 3D-underlag från A daterat 221006. Utifrån
underlaget modellerades en simuleringsmodell i
IDA ICE v4.8.

Nedan presenteras reflektions- och glansvärden för
invändiga och utvändiga ytskikt som används för
dagsljusstudien.

Nedan presenteras data för glas och solskydd. Som
solskydd i de större fönsterpartierna förutsattes en
utvändig effektiv vertikalmarkis (s.k. zip-screen). För
de mindre fönstren (1x1m) samt för fönsterdörrar
förutsattes en mellanliggande persienn. OBS:
nordvända fasader utfördes utan rörligt solskydd.

RESULTAT

SOLVÄRMELAST
Samtliga vistelserum förutom 1st klarar minst betyg
SILVER i Miljöbyggnad (max 32 W/m2) med
förutsättningarna redovisade i denna studie. Ett
rum (KON-01 mot öst) får betyg BRONS, om det
rummet får en något minskad glasarea finns det
förutsättningar att GULD kan nås som slutbetyg. I
dagsläget nås betyg SILVER för indiaktor 2 SVL 

Slutbetyget är också avhängigt på vilken typ av
fönster och solskydd som väljs för fönsterdörrarna
och de mindre fönstren (1x1m). 

Rekommendationen är att utföra fönsterdörrarna
och de mindre fönstren (1x1m) som kopplade
fönster med mellanliggande persienn om möjligt.
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SOLVÄRME- OCH DAGSLJUSSTUDIE
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GLASADE PARTIER
Större fönster samt glaspartier:
3-glas isolerruta med 2st
energiglas, samt 6mm
vandalskydd (polykarbonat)

+ utvändig vertikalmarkis (ej mot
norr)

Mindre fönster 1x1m, samt glasade
dörrar i vistelserum: Kopplat 2+1
fönster med 2st energiglas, samt
6mm vandalskydd (polykarbonat)

+ mellanliggande persienn (ej mot
norr)
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0,10 Plankarta över förskolan som är inritad med orange markering.

3D-modell med förskolan samt motstående byggnader mot norr och
öst utifrån nybyggnadskarta från Riksbyggen (A-01.1-001 2022-03-17).

DAGSLJUS
Samtliga vistelserum förutom 3st klarar minst betyg
SILVER i Miljöbyggnad (DF ≥1,0 %) med
förutsättningarna redovisade i denna studie. De 3st
rummen får betyg BRONS. Om dessa rum får en
ökad glasarea finns förutsättningar för att betyg
GULD kan nås. I dagsläget nås betyg SILVER för
indiaktor 11 dagsljus. 

För dagsljuskraven i BBR 6:322 är det 3st rum som
inte når upp till DF 1,0 %. Det gäller 1009 HEM-01
(DF 0,9 %), 1017 SAM-01 (DF 0,8 %) samt 1020
KÖK-01 (DF 0,8 %). ACC bedömer dock rummen
som tekniskt tillfredställande med avseende på
dagsljus och att ingen avsevärd olägenhet råder i
dessa utrymmen.

Förskola Bro Trädgårdsstad 
Mikael Söderlund / Johannes Persson

20221014
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FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

AK Armbågskontakt
M Dörr ställd på magnet
ST  Stövelvägg
SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
SR  Stuprör

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-101—132
Sektioner: A-40-2-001 – 002
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-141—142

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Höjdsystem är RH2000.
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Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.
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AK Armbågskontakt
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SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
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HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-101—132
Sektioner: A-40-2-001 – 002
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-141—142

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Höjdsystem är RH2000.
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FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-010 — 011
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-012

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Mått kontrolleras på plats.

Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

FÖRESKRIFTER

-

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

AK Armbågskontakt
M Dörr ställd på magnet
ST  Stövelvägg
SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
SR  Stuprör

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-101—132
Sektioner: A-40-2-001 – 002
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-141—142

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Höjdsystem är RH2000.

FÖRESKRIFTER

-
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A-40-3-001

Fasad mot norr, öster

2022-10-28

DA

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro
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RITNINGENS INNEHÅLL
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0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad
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VG

HÄNVISNINGAR

Sektioner:  A-40-2-001
Fasader:  A-40-3-001 — 004

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-010 — 011
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-012

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Mått kontrolleras på plats.

Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel: omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3010-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Entjärn 328
    Mahognybrun NCS 7010-Y50R
 
SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kasette:
D. Aluminium och glas i mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar och sargar:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Takfotsplåtar:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar, fotbräda och
vindskida:
I. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

AK Armbågskontakt
M Dörr ställd på magnet
ST  Stövelvägg
SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
SR  Stuprör

FASAD MOT NORR
1:100

FASAD MOT ÖSTER
1:100

Fasad mot norr

Fa
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PROJEKTNUMMER

VVS

RITAD KONSTRUERAD

DATUM

K

L
B

E

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

ÅWL Arkitekter ABA

KOD TYP POS

SKALA  A1
RITNINGSNUMMER REV

ÄNDRINGEN AVSERANTREV SIGN DATUM

-

BYGGLOVSHANDLING

A-40-3-002

Fasad mot söder, väster

2022-10-28

DA

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro

1:100

RITNINGENS INNEHÅLL

1:100
0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad

+25,072

+22,029+22,005

BEF. MARK

A. B.A. C.D.F.K. G.H.J. B.L. D.

TP

UMUMUMUMUM

UM

UMUM

UM

UMUM

+25,072

+22,029 +22,005

BEF. MARK

G. A.B. C.D. D.F. H.J.K. L.

TP

UMUM

UM UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

TP

UM

HÄNVISNINGAR

Sektioner:  A-40-2-001
Fasader:  A-40-3-001 — 004

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-010 — 011
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-012

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Mått kontrolleras på plats.

Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel: omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3010-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Entjärn 328
    Mahognybrun NCS 7010-Y50R
 
SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kasette:
D. Aluminium och glas i mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar och sargar:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Takfotsplåtar:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar, fotbräda och
vindskida:
I. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

AK Armbågskontakt
M Dörr ställd på magnet
ST  Stövelvägg
SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
SR  Stuprör

FASAD MOT SÖDER
1:100

FASAD MOT VÄSTER
1:100

Fasad mot söder
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PROJEKTNUMMER

VVS

RITAD KONSTRUERAD

DATUM

K

L
B

E

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

ÅWL Arkitekter ABA

KOD TYP POS

SKALA  A1
RITNINGSNUMMER REV

ÄNDRINGEN AVSERANTREV SIGN DATUM

-

BYGGLOVSHANDLING

A-40-3-003

Fasad mot norr, öster

2022-10-28

DA

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro

1:100

RITNINGENS INNEHÅLL

1:100
0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad

+25,072

19,190

+22,029 +22,029

BEF. MARK

A. B.C. D.D.F.B. G. H. J. L. D.

TP

PL

PLATS FÖR SKYLT

+25,072

+18,860

+22,029

BEF. MARK

H.A.B. C. D.D. E. F. G.J.K.L.

PL
PL

TP

UM UM UM UM UM

UMUMUMUMUMUM

VG

HÄNVISNINGAR

Sektioner:  A-40-2-001
Fasader:  A-40-3-001 — 004

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-010 — 011
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-012

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Mått kontrolleras på plats.

Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel: omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3010-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Entjärn 328
    Mahognybrun NCS 7010-Y50R
 
SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kasette:
D. Aluminium och glas i mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar och sargar:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Takfotsplåtar:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar, fotbräda och
vindskida:
I. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

AK Armbågskontakt
M Dörr ställd på magnet
ST  Stövelvägg
SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
SR  Stuprör

FASAD MOT NORR
1:100

FASAD MOT ÖSTER
1:100

Fasad mot norr

Fa
sa
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er
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PROJEKTNUMMER

VVS

RITAD KONSTRUERAD

DATUM

K

L
B

E

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

ÅWL Arkitekter ABA

KOD TYP POS

SKALA  A1
RITNINGSNUMMER REV

ÄNDRINGEN AVSERANTREV SIGN DATUM

-

BYGGLOVSHANDLING

A-40-3-004

Fasad mot söder, väster

2022-10-28

DA

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro

1:100

RITNINGENS INNEHÅLL

1:100
0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad

+25,072

+22,029+22,005

BEF. MARK

A. B.A. C.D.F.K. G.H.J. B.L. D.

TP

UMUMUMUMUM

UM

UMUM

UM

UMUM

+25,072

BEF. MARK

G. A.B. C.D. D.F. H.J.K. L.

TP

UMUM

UM UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

TP

UM

HÄNVISNINGAR

Sektioner:  A-40-2-001
Fasader:  A-40-3-001 — 004

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-010 — 011
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-012

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Mått kontrolleras på plats.

Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel: omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3010-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Entjärn 328
    Mahognybrun NCS 7010-Y50R
 
SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kasette:
D. Aluminium och glas i mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar och sargar:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Takfotsplåtar:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar, fotbräda och
vindskida:
I. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

AK Armbågskontakt
M Dörr ställd på magnet
ST  Stövelvägg
SK  Skåp
TS Torkskåp
ÖP  Öppningsbara fönster med beslag
AT  Anslagstavla
UD  Utrymningsdörr
SR  Stuprör

FASAD MOT SÖDER
1:100

FASAD MOT VÄSTER
1:100

Fasad mot söder

Fa
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PROJEKTNUMMER

VVS

RITAD KONSTRUERAD

DATUM

K

L
B

E

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

ÅWL Arkitekter ABA

KOD TYP POS

SKALA  A1
RITNINGSNUMMER REV

ÄNDRINGEN AVSERANTREV SIGN DATUM

-

BYGGLOVSHANDLING

A-40-1-080

Frd och dyl. på gård

2022-10-28

DA

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro

1:100

RITNINGENS INNEHÅLL

1:100
0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel: omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3010-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Entjärn 328
    Mahognybrun NCS 7010-Y50R
 
SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kasette:
D. Aluminium och glas i mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar och sargar:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Takfotsplåtar:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar, fotbräda och
vindskida:
I. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader: A-40-3-001 — 004
Dokument:  Utvändiga Kulör- och
  Materialbeskrivning

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
A. Träpanel: brunlaserad - Entjärn 328
    mahognybrun NCS 7010-Y50R
B. Öppna träribbor (genomsynligt): brunlaserad -
    Entjärn 328, mahognybrun NCS 7010-Y50R
C. Rundade träspån / sågad furuspån med
    rundad kant, brun

SOCKEL

D. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Bleck, rännor, rör och skärmtak:
E. Plåt / PL 56 Mörkbrun RAL 8017
    NCS S8005-Y80R

TAK

Takbeläggning:
F. Papptak svart/grå

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader: A-40-3-001 — 004

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

GB  - Gångbrygga
TL  - Taklucka
TS  - Takstege
NR  - Nockräcke
FÖ  - Fäst ögla
SN - Snörasskydd
TH  - Tak huv
SP  - Solcellspaneler
SR - Stuprör
TP - Takpapp

FÖRESKRIFTER

-

1 
50

0

6 980

FR
D

-01
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0
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Retur
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190l

Metall
190l
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0 FRD

10,5 m2

+17,942

+14,80 +14,720

C. A. D.

BEF. MARK

+17,942

+14,74 +14,80

C.A. D. F.

BEF. MARK

+17,942

+14,70 +14,74

C.A. D.

BEF. MARK

+17,942

+14,70+14,74

C. A.D.F.

BEF. MARK

+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

F.B. C.

+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

F.B. C.
+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

B. C.
+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

B. C.

+17,265

+14,10+13,95 +14,09

BEF. MARK

C. B. D.

+14,09 +14,00

+17,265

BEF. MARK

C. B. D.

+17,265

+14,09+14,09

BEF. MARK

C.B. D.F.

+17,265

+13,95+14,00

BEF. MARK

C.B. D.F.

PLAN BARNVAGNSFÖRRÅD
1:100

PLAN MILJÖRUM
1:100

PLAN FÖRRÅDSHUS
1:100

FÖRRÅD MOT VÄSTER
1:100

FÖRRÅD MOT NORR
1:100

FÖRRÅD MOT ÖSTER
1:100

FÖRRÅD MOT SÖDER
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT NORR
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT SÖDER
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT VÄSTER
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT ÖSTER
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT NORR
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT SÖDER
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT VÄSTER
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT ÖSTER
1:100
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RITAD KONSTRUERAD

DATUM

K

L
B

E

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

ÅWL Arkitekter ABA

KOD TYP POS

SKALA  A1
RITNINGSNUMMER REV

ÄNDRINGEN AVSERANTREV SIGN DATUM

-

BYGGLOVSHANDLING

A-40-1-081

Frd och dyl. på gård i färg

2022-10-28

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro

1:100

RITNINGENS INNEHÅLL

1:100
0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad

+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

F.B. C.

+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

F.B. C.
+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

B. C.
+18,208

+15,00 +15,00

BEF. MARK

B. C.

+17,265

+14,10+13,95 +14,09

BEF. MARK

C. B. D.

+14,09 +14,00

+17,265

BEF. MARK

C. B. D.

+17,265

+14,09+14,09

BEF. MARK

C.B. D.F.

+17,265

+13,95+14,00

BEF. MARK

C.B. D.F.

+17,942

+14,80 +14,720

C. A. D.

BEF. MARK

+17,942

+14,74 +14,80

C.A. D. F.

BEF. MARK

+17,942

+14,70 +14,74

C.A. D.

BEF. MARK

+17,942

+14,70+14,74

C. A.D.F.

BEF. MARK

1 
50

0

6 980

FRD-01

8,5 m2

3 
40

0
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Retur
papper
660l

Papp.
240l

Plast
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HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel: omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3010-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Entjärn 328
    Mahognybrun NCS 7010-Y50R
 
SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kasette:
D. Aluminium och glas i mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar och sargar:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Takfotsplåtar:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar, fotbräda och
vindskida:
I. Grönlaserad Siljan 310, NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader: A-40-3-001 — 004
Dokument:  Utvändiga Kulör- och
  Materialbeskrivning

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
A. Träpanel: brunlaserad - Entjärn 328
    mahognybrun NCS 7010-Y50R
B. Öppna träribbor (genomsynligt): brunlaserad -
    Entjärn 328, mahognybrun NCS 7010-Y50R
C. Rundade träspån / sågad furuspån med
    rundad kant, brun

SOCKEL

D. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Bleck, rännor, rör och skärmtak:
E. Plåt / PL 56 Mörkbrun RAL 8017
    NCS S8005-Y80R

TAK

Takbeläggning:
F. Papptak svart/grå

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader: A-40-3-001 — 004

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

GB  - Gångbrygga
TL  - Taklucka
TS  - Takstege
NR  - Nockräcke
FÖ  - Fäst ögla
SN - Snörasskydd
TH  - Tak huv
SP  - Solcellspaneler
SR - Stuprör
TP - Takpapp

FÖRESKRIFTER

-

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT NORR
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT SÖDER
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT VÄSTER
1:100

BARNVAGNSFÖRRÅD MOT ÖSTER
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT NORR
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT SÖDER
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT VÄSTER
1:100

MILJÖRUM FASAD MOT ÖSTER
1:100

FÖRRÅD MOT VÄSTER
1:100

FÖRRÅD MOT NORR
1:100

FÖRRÅD MOT ÖSTER
1:100

FÖRRÅD MOT SÖDER
1:100

PLAN BARNVAGNSFÖRRÅD
1:100

PLAN MILJÖRUM
1:100

PLAN FÖRRÅDSHUS
1:100
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HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-010 — 011
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-012

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Mått kontrolleras på plats.

Höjdsystem är RH2000.

 Brandcellsgräns EI60

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Takplan:  A-41-1-012

FÖRKLARINGAR
Alla mått anges i MM.

PL Plåt
TP Takpapp
UM  Utvändigt vertikal markis
VG  Ventgaller

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
Träpanel; omvänd lockläcktspanel med
ribbor ovanpå fasad på entréplan /
A. Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021, NCS S 3030-G30Y

Skärmtak samt lekrum under trappa:
B. Träpanel / Brunlaserad Viren 332
    Mahoganybrun RAL 8016, NCS 7020-Y80R

SOCKEL

C. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Entrépartier, dörrar, fönster, fönsterbleck,
utvändig pelare, plåt uppvik över skärmtak,
utvändig markis och kassette:
D. Aluminium och glas / Mahognybrun RAL 8016,
    NCS 7020-Y80R

Huvar, sarger:
E. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
    NCS S7005-B20G

Stuprör och hängrännor:
F. PL 15 mörk silvermetallic Plannja
   RAL 9007

Taksprång, takfot:
G. Plåt / PL 20 Mörkgrå RAL 7043
     NCS S7005-B20G

TAK

Takbeläggning:
H. Papptak / svartgrå

Undersidan takfot, synliga tassar och fotbräda:
I. Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
   NCS S 3030-G30Y

Taksäkerhet:
J. Varmförzinkad stål

BALKONGER

Balkongplattor:
K. Naturfärgad thermawood / Thermafuru natur

Balkongfronter:
L. Pinnräcke Grönlaserad Siljan 310 RAL 6021
    NCS S 3030-G30Y

Utvändig markis och kassette:
M. Mahognybrun RAL 8016

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader: A-40-3-001 — 004

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

GB  - Gångbrygga
TL  - Taklucka
TS  - Takstege
NR  - Nockräcke
FÖ  - Fäst ögla
SN - Snörasskydd
TH  - Tak huv
SP  - Solcellspaneler
SR - Stuprör
TP - Takpapp

FÖRESKRIFTER

-
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SKALA  A1
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ÄNDRINGEN AVSERANTREV SIGN DATUM
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BYGGLOVSHANDLING

A-46-6-001

Byggsnitt - Typ detaljer

2022-10-28

DA

Brogård 1:206, Brobäcksvägen 53, Upplands-Bro

1:25

RITNINGENS INNEHÅLL

1:25
0 10m

Uppförande förskola Bro trädgårdsstad

HÄNVISNINGAR

Planer:  A-40-1-101—132
Sektioner: A-40-2-001 – 002
Fasader:  A-40-3-001 — 004
Takplan: A-41-1-141—142

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
Plushöjder anges i M.
Höjdsystem är RH2000.

FÖRESKRIFTER

-

PLATS FÖR INSTALLATION

LJUDABSORBERANDE
UNDERTAK

EI60

EI60

EI60

TAK

- TAKPAPP
- UNDERLAGSPAPP
- 22mm RÅSPONT
- TAKSTOLAR

GOLVBJÄLKLAG

- INV. GOLVBELÄGGNING
- 22mm GOLVSPÅNSKIVA
- 45X220mm TVÄRGÅENDE BJÄLKAR c24 s600mm
- 220mm ISOLERING STENULL KVAL 36
- 13mm TROSSBOTTENSKIVA

MELLANBJÄLKLAG

- GOLVBELÄGGNING
- 22mm GOLVSPÅNSKIVA
- 45x220mm TVÄRGÅENDE BJÄLKAR c24 s600mm
- 220mm ISOLERING ISOVER
- GEOTEXTILDUK
- 145mm ISOLERING ISOVER / 95mm RANDISOLERING
- 45x145mm TVÄRGÅENDE BJÄLKAR c24 s1200mm
- 28x70mm GLESPANEL s300mm
- 13mm GIPSSKIVA
- 15mm BRANDGIPS
- NEDPENDLAT UNDERTAK

VINDSBJÄLKLAG

- LÖSULLSISOLERING I ERFODERLIG OMFATTNING
- 16mm SPÅNSKIVA
- 45x145mm TVÄRGÅENDE BJÄLKAR c24 s1200mm
- 145mm ISOLERING ISOVER KVAL. 36
- PLASTFOLIE (DIFFSPÄRR)
- 28x70mm GLESPANEL s300mm
- 13mm GIPSSKIVA
- 15mm BRANDSKIVA
- NEDPENDLAT UNDERTAK

YTTERVÄGG

- 15mm GIPSSKIVA
- 12mm GIPSSKIVA FERMACELL
- PLASTFOLIE (DIFFSPÄRR)
- 170mm REGELSTOMME
- 170mm ISOLERING STENULL 36 EXTRA
- VINDSPÄRRDUK
- 30m FASADSKIVA KV. 32
- 10mm LUFTLÄKT
- 28X70mm SPIKREGEL
- LOCKPANEL ENL. FASADRITNING

KRYPGRUND

ENL. LEVERANTÖR

2,5m

BYGSNITT
SKALA - 1: 25

SOCKEL DETALJ (MOTTFYLLD MARK)
SKALA - 1: 25

YTTERVÄGG / BALKONG
SKALA - 1: 25

BETONG PLINTH/PELARE
SKALA - 1: 25
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Uppförande förskola Bro trädgårdsstad
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Bruttoarea huvudbyggnad

Bruttoarea huvudbyggnad

Bruttoarea komplementsbyggnad

Plan

Plan 10

Plan 11

Plan 10

Area

879

809
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1 714 m²

BRA

759,0 m2

F

BC/F

K

K

DM

F

BRA

828,0 m2

BRA
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BRA
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BRA huvudbyggnad och komplementsbyggnad
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Bruksarea huvudbyggnad

Bruksarea huvudbyggnad

Bruksarea komplementsbyggnad

Plan

Plan 10

Plan 11

Plan 10

Area

828

759
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1 609 m²

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader: A-40-3-001 — 004
Dokument:  Utvändiga Kulör- och
  Materialbeskrivning

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

FÖRESKRIFTER

FASAD

Ytterväggar:
A. Träpanel; Brunlaserad Viren 332
    Mahoganybrun RAL 8016 NCS 7020-Y80R
B. Öppna träribbor (genomsynligt); Brunlaserad
    Viren 332 Mahoganybrun RAL 8016, NCS 7020-Y80R
C. Formsågad spånpanel / Brun

SOCKEL

D. Cementbaserad skiva

PLÅTDETALJER

Bleck, rännor, rör och skärmtak:
E. Plåt / PL 56 Mörkbrun RAL 8017
    NCS S8005-Y80R

TAK

Takbeläggning:
F. Papptak svart/grå

HÄNVISNINGAR

Planer:   A-40-1-010 — 011
Sektioner:  A-40-2-001
Fasader / material: A-40-3-003 – 004
Takplan:  A-41-1-012
Text:  Utvändig Kulör- och
  Materialbeskrivning

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.

FÖRESKRIFTER

-

HÄNVISNINGAR

Sektioner:  A-40-2-001
Fasader:  A-40-3-001 — 004

FÖRESKRIFTER

-

FÖRKLARINGAR

Alla mått anges i MM.
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LOA

820,5 m2

ÖVRIGT

7,5 m2

ÖVRIGT

12,0 m2

ÖVRIGT

10,5 m2

LOA

676,5 m2

ÖVRIGT

75,5 m2

LOA

Typ

Lokalarea, LOA

Lokalarea, LOA

Plan

Plan 10

Plan 11

Area

820
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1 497 m²

ÖVRIGT

Typ

Övrig area, ÖVA

Övrig area, ÖVA

Plan

Plan 10

Plan 11

Area

30

75

105 m²

Plan 11 BTA
1:300

Plan 10 BTA
1:300

Plan 11 BRA
1:300

Plan 10 BRA
1:300

Plan 10 LOA
1:300

Plan 11 LOA
1:300

20m
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Granskning av tillgänglighet avseende: 
Arbetslokaler  
 
Denna beskrivnings ändamål är att klargöra hur tillgängligheten och användbarheten för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, har lösts i rubricerat objekt. 
 

Objektbeskrivning  
Objektet är en L-formad byggnad i två plan av trävolymelement i Upplands Bro.  
Förskolan är avsedd för en maxkapacitet med 160 barn i totalt 8 avdelningar och har ett 
tillagningskök. Förskolan bygger ca 1610 kvm BTA inklusive komplementbyggnader och ca 
1500 kvm LOA.  
 
Förskolegården har en friyta på 3000 kvm. Lokalerna nås från en gemensam huvudentré och 
avdelningsentréer på innergården på plan 10. Det finns även avdelningsentréer på plan 11 som 
nås dels från huvudentrén internt och från terrassen externt.  
De åtta generiska avdelningarna ligger i ändarna av denna L-formade byggnad och centralt - 
i husets hjärta, finns en gemensam zon med bland annat ett rörelserum med dubbeltakhöjd.  
 
I hjärtat finns även kommunikationsvägar mellan våningar i form av trappa och en 
plattformshiss. Personallokaler och kök nås via denna neutrala gemensamma ytan. 
Personalen till köket använder övriga personalutrymmet. 
En HKP och en angöring finns inom 25 m från huvudentré. HKP kan användas av personalen. 
 
Granskningsunderlag 
Granskningen baseras på: Bygglovshandlingar, 2022-10-28 
 
Byggbestämmelser 
Denna granskning är utförd utifrån kraven i följande lagar, förordningar och föreskrifter: 
PBL (Plan- och Bygglagen 2010:900) 
PBF (Plan- och Byggförordningen 2011:338) 
BBR 29 (Boverkets Byggregler BFS 2020:4) 
 
Där funktionskrav i BBR saknar måttangivelser har stöd tagits i Svensk Standard 914221:2006 
och handboken Bygg ikapp (utgåva 7). 

 
Sammanfattning eller bedömning 
Så långt det går att bedöma i detta skede anses projektet ha goda förutsättningar att i 
slutänden kunna uppfylla bygglagstiftningens krav så att tillgängligheten och 
användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga uppfylls. 
Påtalade punkter i bilagda checklista bör enligt min bedömning kunna arbetas in i nästa 
skede.  
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CHECKLISTA 
Förklaringar 
I samband med varje rubrik har föreskrifter angivits i den vänstra spalten.  
Kommentar med kursiv stil har angivits om:  
- redovisad handling avviker från gällande föreskrifter och råd,  
- nämns som stöd för fortsatt projektering eller 
- om gällande krav och allmänna råd enligt BBR som i nuläget ännu inte är bedömningsbara.  
 
Förekommer ingen kommentar anses redovisat utförande vara tillgängligt. 
 
1. Allmänt BBR 3:11  
 Dimensionerande mått  

BBR 3:113, 3:131, 3:141 
 

 Dimensionerande mått och utrymme för manövrering av rullstol ska finnas för eldriven 
rullstol för begränsad utomhusanvändning, mindre utomhusrullstol. Dimensionerande 
vändmått för denna rullstol är en cirkel med diametern 1,50 m.  
 

1.1 Förflyttning till byggnad   
1.1.1 Angöring och parkering        

BBR 3:122, 3:1223, 3:1224 
 
Kommentar: 

 En angöringsplats för bilar ska finnas och 
en parkeringsplats för rörelsehindrade ska 
kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd 
från en tillgänglig och användbar entré till 
publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. 
Markbeläggningen på sådana 
angöringsplatser och parkeringsplatser ska 
vara fast, jämn och halkfri. 
Parkeringsplatser samt angöringsplatser för 
bilar ska vara lätta att upptäcka. 
 
Belysning vid parkeringsplatser och 
angöringsplatser för bilar ska utformas så 
att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan orientera sig. 
 

• Lutningar i längs och sidled på 
parkeringsplatser och 
angöringsplatser bör inte 
överstiga 1:50. 

• Bredd minst 3,6, (helst 3,9 m). 5,0 
m minsta bredd om man ska 
kunna ta sig in /ut i bil med ramp 
på bilens sida. 

 
 

 

1.1.2 Gångväg               
BBR 3:122, 3:1224 

Kommentar: 

 Minst en tillgänglig och användbar gångväg 
ska finnas mellan tillgängliga entréer till en 
byggnad och bostadskomplement i andra 
byggnader, parkering, angöringsplats för 
bil, friytor och allmänna gångvägar i 
anslutning till tomten. 
Tillgängliga och användbara gångvägar ska 
om möjligt utformas utan nivåskillnader. 
Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de 
utjämnas med ramper.  
Tillgängliga och användbara gångvägar ska 
vara lätta att följa, kunna särskiljas från 
möblerade ytor samt kunna användas som 
sammanhängande taktila och visuella 
ledstråk. 
 
Belysning vid tillgängliga och användbara 
gångvägar ska utformas så att personer 

Gångväg bör: 

• Inte luta mer än 1:50 i sidled. 

• Ha fri bredd på 0,9 m i öppningar i 
staket o dyl  

• Utjämnas med 0,9 – 1,0 m bred 
ramp till 0-nivå om det finns 
nivåskillnader vid övergången 
mellan olika typer av gångytor 
och platser. 

• Belysning på markytan bör vara 
tillräcklig och jämn.  

• Fast belysning bör inte vara 
bländande. 

• Ledstråk från parkeringar och 
angöringar bör markeras 
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med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan orientera sig. 
 

sammanhängande (taktilt och 
visuellt) 

1.1.3 Gångytor på tomter    
BBR 3:1221, 3:1223, 8:91 

 
Kommentar: 

 
 

Gångytor ska utformas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
kan ta sig fram och så att personer som 
använder rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. 
Markbeläggning på gångytor ska vara fast, 
jämn och halkfri. 
 
Friytor, gångytor och konstgjorda ledytor 
ska vara lätta att upptäcka. 

• Gångytor kan t ex finnas på 
gångvägar, lekplatser, ramper 
och trappor. 

 

   
1.1.4 Orienterande skyltar på tomter   

BBR 3:1225 
Kommentar: 

 Orienterande skyltar skall vara tillgängliga 
och användbara. 
 

Orienterande skyltar bör: 

• Vara lättbegripliga och lättlästa. 

• Ha ljushetskontrast. 

• Vara placerade på lämplig höjd så 
de kan läsas/ höras av personer 
med såväl nedsatt syn som av 
personer i rullstol (intervallet 1,4-
1,6 m över mark). 

• Placerade där man förväntar sid 
att de ska finnas och så att man 
kan komma tätt intill dem. 

• Textstorlek bör väljas efter 
läsavstånd och ytan bör inte ge 
upphov till reflexer. 

1.2 Förflyttning in i byggnad  
1.2.1 Entré till byggnad   

BBR 3:132, 3:1223, 3:1224 
 
Kommentar: 

 Huvudentréer till publika lokaler, 
arbetslokaler och bostadshus ska placeras 
och utformas så att de är tillgänglig och 
användbara. Även övriga entréer till publika 
lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska 
vara tillgängliga om det behövs för att 
uppfylla kraven på tillgänglighet och 
användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara 
lätta att upptäcka. 
För småhus är tillgängligheten tillgodosedd 
om det med enkla åtgärder går att på 
tomten ordna en ramp i efterhand. 

• Entréer bör vara 
kontrastmarkerade och vara väl 
belysta. 

 
 

   
1.2.2 Dörrar och portar       

BBR 3:143, 8:351 
Kommentar: 

 Tillgängliga och användbara dörrar och 
portar ska utformas så att de medger 
passage med rullstol och så att tillräckligt 
utrymme finns för att öppna och stänga 
från rullstolen.  
 

• Dörrar som ska vara tillgängliga 
och användbara bör förses med 
automatisk dörröppnare om de 
har dörrstängare eller är tunga.  



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 10.Utlatandetillganglighet_550869

 

5/9 

Tillgängliga och användbara dörrar och 
portar ska utformas så att de lätt kan 
öppnas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Handtag, manöverdon och 
lås ska vara placerade och utformade så 
att de kan användas av såväl personer med 
nedsatt rörelseförmåga som med nedsatt 
orienteringsförmåga. 
 
Stora glasytor i dörrar samt glasytor som 
kan förväxlas med dörrar eller öppningar 
ska vara tydligt markerade. 

 

 
Placering av manöverdon 

 

• Det är viktigt att dörrar med 
automatisk dörröppnare förses 
med säkerhetssensor alternativt 
med markering av svepradien i 
golv.  

• Manöverdon för dörröppnare bör 
placeras med centrum 0,8 m öfg/ 
mark och minst 0,7 m men gärna 
1,0 m från innerhörn eller 
dörrbladets framkant i 
ogynnsammaste läge. 

• Dörrar och trösklar bör utformas 
utan nivåskillnader om det inte av 
exempelvis brand eller klimatskäl 
behövs en tröskel. En eventuell 
tröskel bör vara fasad samt så låg 
som möjligt, högst 15-20 mm. 

• Kontrastmarkeringar av stora 
glasytor som kan förväxlas med 
dörrhål, bör avvika mot 
bakgrunden och vara synliga för 
både stående och sittande 
personer. Lämplig höjd = 0,9 och 
1,5 m öfg/ mark.  

 

1.3 Förflyttning inom byggnad  
1.3.1 Entré- och kommunikationsutrymmen   

BBR 3:142, 3:1421, 3:1423, 3:1424, 8:22 
 
Kommentar: 

 Entré- och kommunikationsutrymmen ska 
vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
Entré- och kommunikationsutrymmen ska 
ha tillräckligt manöverutrymmen för rullstol 
samt utformas så att personer som 
använder rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. 
 
Entré- och kommunikationsutrymmen ska, 
där det är möjligt, utformas utan 
nivåskillnader. Där nivåskillnader i 
kommunikationsutrymmen inte kan 

• Oväntade förändringar av 
ytmaterialens halkegenskaper ska 
undvikas, särskilt där 
gångriktningen ändras. 

• Golv i kommunikationsutrymmen 
bör vara tillräckligt och jämnt 
belysta. 

• Exempel på viktiga målpunkter i 
byggnader är entrédörrar, 
hissdörrar samt, i lokaler 
receptionsdiskar, toalettdörrar, 
dörrar i och till utrymningsvägar 
och informationsställen.  
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undvikas ska nivåskillnader utjämnas med 
ramp, hiss eller annan lyftanordning och 
trappa. 
 
Gångytor i entré- och 
kommunikationsutrymmen ska vara fasta 
och jämna. 
Gångytor ska utformas så att risken för att 
halka och snubbla begränsas. Ytor ska 
utformas utan oväntade små 
nivåförändringar, ojämnheter eller låga 
hinder som är svåra att upptäcka. 
 
Viktiga målpunkter liksom gångytor, 
trappor och ramper samt manöverdon ska 
vara lätta att upptäcka, att hitta fram till 
och att använda.  
 
Belysning i kommunikationsutrymmen ska 
utformas så att personer med nedsatt 
orienteringsförmåga kan orientera sig. 

• Ljuskällan bör vara avskärmad 
och kontrasten mellan 
angränsande utrymmen och 
mellan ute och inne bör inte vara 
för stor. 

• Kontraster och ledstråk BBR 
3:1423 

 

   
1.3.2 Orienterande skyltar i byggnader  

BBR 3:1425  
 
Kommentar: 

 Orienterande skyltar skall vara tillgängliga 
och användbara. 

• Se punkt 1.1.4, skyltar på tomter 

   
1.4 Vertikala förflyttningsvägar  
1.4.1 Hiss        

BBR 3:144, 3:143, 3:1423,  
SS-EN 81-70:2021, SS-EN 81-41:2021  

 
Kommentar: 

 Då hissar eller andra lyftanordningar krävs 
för att bostäder, arbetslokaler och publika 
lokaler ska vara tillgängliga och 
användbara ska minst en av dem rymma en 
person som använder rullstol och en 
medhjälpare.  
En sådan hiss eller annan lyftanordning ska 
också utformas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
självständigt kan använda den. 
 
Hissar och andra lyftanordningar ska 
utformas så att personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga kan 
uppmärksamma när hissen stannat för av- 
och påstigning.  

• Hisskorgar samt manöverdon bör 
vara utformade enligt SS-EN 81-
70. Det fria passagemåttet bör 
vara minst 0,8 m när dörren är 
uppställd i 90 grader vid 
hissdörrar. Hissen kan användas 
för en rullstol och en hjälpare men 
inte för sjukbår. Trappan tas för 
sjukbårtransport. 

• Hissdörrar är exempel på en viktig 
målpunkt för kontrastmarkering. 

   
1.4.2 Ramp        

BBR 3:1222, 3:142, 3:1422,  
BBR 8:232, 8:2321, 8:2322, 8:91 

 
Kommentar: 

 Gäller även utvändiga ramper. 
 
Ramp ska kunna användas av personer med 
nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 
1:12. 
Ramper ska utformas så att personer kan 
förflytta sig säkert. 

• Ramper får luta max 1:12 (ca 4,76 
° eller ca 8,3 %) men blir säkrare 
att använda om de lutar max 1:20 
(ca 2,86 ° eller 5 %). 

• Ev räcken bör vara minst 0,9m 
höga.  
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Invändiga ramper i kommunikations-
utrymmen ska kompletteras med trappa. 
 
Ramp som inte avgränsas av väggar, ska ha 
räcken som begränsar risken för person-
skador till följd av fall. Räckesfyllningar 
med infästningar ska tåla dynamisk 
påverkan av en människa. 
Ramp ska ha balansstöd i form av 
ledstänger. Ledstänger ska vara lätta att 
gripa om.  

• Ramp på tomtmark bör ha 
ledstång på ena sidan. 

• Ledstänger bör sitta på 0,9 m 
höjd. Det bör vara möjligt att 
hålla i ledstången även förbi 
infästningarna. De bör löpa förbi 
rampens början och slut med 30 
cm. 

• Ledstänger i lokaler bör ha 
kontrasterande ljushet mot omgi-
vande ytor. 

   
1.4.3 Trappa/trapphus        

BBR 8:232, 8:2321, 8:91 
Kommentar: 

 Trappor ska utformas så att personer kan 
förflytta sig säkert. 
 
Trapplopp och trapplan som inte avgränsas 
av väggar, ska ha räcken som begränsar 
risken för personskador. Räckesfyllningar 
med infästningar ska tåla dynamisk 
påverkan av en människa. 
Trappor ska ha balansstöd i form av 
ledstänger på båda sidor. Ledstänger ska 
vara lätta att gripa om.  
 
 

 
 
Ex på kontrastmarkering av ett trapplöp 
 

 
 

• Trappor som är bredare än 2,5 m 
bör delas i två eller flera lopp med 
räcken eller ledstänger. 

• Trappans nedersta plansteg samt 
motsvarande del av framkanten 
vid översta sättsteget i varje löp, 
bör ha en ljushetskontrast på 
minst 0,4 NCS-enheter. 
Markeringarna bör göras på ett 
konsekvent sätt inom byggnaden. 

• Räcken i trapplopp bör vara minst 
0,9 m höga. Om öppningen vid 
sida av ett trapplopp är större än 
0,4 m i båda längdriktningarna 
och våningshöjden är högre än 3,0 
m, mätt från golv till golv, bör 
räcket vara minst 1,1 m. 

• Trappor i lokaler bör ha ledstång 
på bägge sidor. Lägre trappor bör 
ha minst en ledstång. 

• Trappa på tomtmark bör ha 
ledstång på ena sidan. 

• Ledstänger bör sitta på 0,9 m 
höjd. Det bör vara möjligt att 
hålla i ledstången även förbi 
infästningarna. De bör löpa förbi 
trappans början och slut med 30 
cm. 

• Ledstänger i lokaler bör ha 
kontrasterande ljushet mot 
omgivande ytor. 

1.5 Användning av lokaler och utrymmen 
1.5.1 Ljudmiljö   

BBR 3:1451 
Kommentar: 

 I publika lokaler där personer med nedsatt 
orienteringsförmåga är beroende av 
ljudmiljön för att kunna ta del av väsentlig 
information ska ljudmiljön utformas för god 

• Kravet på god hörbarhet, god tal-
uppfattbarhet och god 
orienterbarhet gäller exempelvis 
receptioner. 
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hörbarhet, god taluppfattbarhet och god 
orienterbarhet. 
 
Samlingssalar och receptioner ska utrustas 
med teleslingor eller andra tekniska 
lösningar så att de blir tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt 
hörsel. 
Krav på att god ljudmiljö enligt BBR 3:1451 
uppfylls kontrolleras i samråd med 
akustiker. 

 

   
1.5.2 Samlingslokaler   

BBR 3:1452 
Kommentar: 

 Begränsade delar av biografer, teatrar, 
sporthallar och liknande större 
samlingslokaler behöver inte vara fullt 
tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. Podier och 
scener ska dock alltid vara tillgängliga och 
användbara. 

 

   
1.5.3 Tillgängliga och användbara toaletter  

BBR 3:1453 
 
Kommentar: 

 Där det finns toaletter för allmänheten ska 
minst en vara tillgänglig och användbar. 

 

• I lokaler som har fler än ett plan 
med toaletter för allmänheten bör 
minst en toalett på varje sådant 
plan vara tillgänglig och 
användbar. 

• Den tillgängliga och användbara 
toaletten bör ha: 
- Lämpligt utformad och placerad 
inredning och utrustning 
- Kontrastmarkeringar 
- Säkerhetslarm 

 

1.5.4 Arbetslokaler   
BBR3:141 

Kommentar: 

 Av 8 kap 6§ PBL följer att reglerna inte 
gäller för arbetslokaler om det är obefogat 
med hänsyn till arten av den verksamhet 
som lokalerna är avsedda för.  
 

• Undantag från 
tillgänglighetskraven för personal 
i kök till viss del vara befogat med 
hänvisning till ”art av arbete”. 
Dock är min bedömning att inte 
alla, men vissa sysslor kan utföras 
av rullstolsburen. Dock svårligen 
om man sitter i rullstol av den 
större sorten (med vändcirkeln 
1500 mm) och har svårigheter att 
röra armarna. Därför bör det 
räcka och anses rimligt att det 
inom kök finns utrymme för 
inomhusrullstol med vändcirkeln 
1300 mm (liknande bostad).  

   
1.6 Övrigt  
1.6.1 Att vistas i byggnaden   Kommentar: 
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BBR 6:3, 6:4 
 Lokaler ska uppfylla gällande 

myndighetskrav avseende luftbehandling, 
dagsljus, temperatur, ljudkrav etc. 

 

   
1.6.2 Brandskydd          

BBR kap 5, 5:2512 
Kommentar: 

 Frångänglighet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga i enlighet 
med brandskyddsdokumentation. 
 
Avseende utrymningsplats för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
se BBR 5:248, 5:336. 
 
Utrymmen i lokaler där personer med 
hörselnedsättning kan vistas utan 
direktkontakt med andra personer ska 
förses med kompletterande larmdon så att 
även hörselskadade och döva nås av 
varningssignaler i händelse av brand eller 
annan fara. 

• Se brandskyddsdokumentation för 
frångänglighet och utrymning. 

 

   
1.6.3 Bullerskydd          

BBR kap 7 
Kommentar: 

 Byggnader ska utformas så att uppkomst 
och spridning av störande ljud begränsas så 
att olägenheter för människor hälsa 
därmed undviks. 

• Se akustikutredning. 
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1. INLEDNING 

1.1. Uppdrag och bakgrund 
På uppdrag av SBB Brogården AB har Structor Geoteknik Stockholm AB upprättat 

detta projekteringsunderlag gällande för nybyggnad av förskola inom Trädgårdsstaden 

Bro, Upplands-Bro kommun. Byggnadsområdet är ungefärligt markerat i figuren nedan. 

 
Bild 1. Planläge för ny förskola 

1.2. Omfattning och syfte 
Slutsatser av den utförda geotekniska undersökningen och utredningen är dokumenterad 

i denna PM.  

Föreliggande handling syftar till att redovisa mark-, grundvatten-, radon- och 

grundläggningsförhållanden för planerade byggnader.  

Handlingen skall användas som underlag och förutsättning för övriga projektörers 

fortsatta projektering av: 

• Schaktnings- och fyllningsarbeten 

• Grundläggningsarbeten 

• Markförstärkningsarbeten 

• Radonskydd 

• Dagvattenhantering 
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1.3. Avgränsningar 
Föreliggande handling syftar till att redovisa tolkningar av geotekniska förhållanden, 

materialparametrar och geotekniska åtgärder m.m. inom kvarteret. Resultaten av utförda 

geotekniska undersökningar redovisas i separat handling Markteknisk 

undersökningsrapport Geoteknik (MUR), daterad 2022-07-05. 

Föreliggande handling skall ej utgöra någon del av eller ingå i ett förfrågningsunderlag. 

2. BEFINTLIGA OCH PLANERADE KONSTRUKTIONER 

2.1. Befintliga konstruktioner 
Området är en byggarbetsplats där nya lokalgator och ledningar anläggs. 

Inblandningspelare har installerats som grundförstärkning inför anläggandet av gata och 

va-ledningar. 

Norr om undersökningsområdet går Mälarbanan. Assurs väg passerar öster om 

fastigheten. 

Markförlagda ledningar förekommer i intilliggande lokalgator i form av tele-, fiber-, 

fjärrvärme- och VA-ledningar. Anslutningar finns framdragna till fastighetsgräns. 

2.2. Planerade konstruktioner 
Planerad byggnad kommer att uppföras utan källare med färdigt golv på nivån +15,08. 

3. MARKFÖRHÅLLANDEN 

3.1. Topografi och vegetation 
Fastighetsmarken omgärdas av lokalgator, som är under uppbyggnad, i norr väster och 

öster. I övrigt består området av ängsmark och slyskog. Markytan varierar mestadels 

mellan +14 och +14,5. I fastighetens södra del, närmast vattendraget, är marknivån 

något lägre och varierar kring +13,5. 

3.2. Jord och berg, materialvärden 
De naturliga jordlagren består av lera som vilar på morän på berg. Lerans övre del 

består av ett lager lera med torrskorpekaraktär. Ovan leran finns tunna lager med 

mullhaltig jord. Kring fastighetsgräns består den ytliga jorden av stenig, grusig och 

sandig fyllningsjord (ny vägbank). 

Lera med torrskorpekaraktär sträcker sig ned till nivån kring +12,5. 

Lerans mäktighet, inklusive lera med torrskorpekaraktär, varierar mellan 5–9 m. Minst 

mäktighet påträffas i den mest nordöstra delen. Lerans korrigerade skjuvhållfasthet 
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varierar mellan 16–21 kPa. I gränsen mot torrskorpelera är skjuvhållfastheten högre och 

varierar kring 30 kPa, i gränsen mot underliggande friktionsjord faller 

skjuvhållfastheten ned mot ca 11 kPa. Lerans vattenkvot varierar mellan ca 40–70%. 

Bergytan varierar mellan ca 6–10 m under befintlig markyta. Djupet till berg är som 

minst i den mest nordöstra delen. 

3.3. Yt- och grundvattenförhållanden 
Grundvattnets trycknivå lodats vid ett tillfälle i grundvattenrör SG1320 installerat vid 

sonderingspunkt 22SG208. Vid mättillfället låg nivån på +12,8 viket överensstämmer 

bra med utbildad lera med torrskorpekaraktär. 

3.4. Stabilitetsförhållanden 
Området är idag stabilt men vid större uppfyllnader eller djupare schakter på eller i 

finkornig jord som lera och silt finns risk för otillräcklig stabilitet. 

3.5. Sättningsförhållanden 
Lös lera förekommer inom området och medför marksättningar vid ny påförd last såsom 

ex. uppfyllnader. Omgivande lokalgator är av sättningsskäl grundlagda på kc-

pelarförstärkt jord. 

4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH 

UTFÖRANDE 

4.1. Säkerhetsklass och geoteknisk kategori 
Geokonstruktioner ska dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997-1) och i 

säkerhetsklass 2. 

Mark- och grundläggningsarbetet skall projekteras och utföras i geoteknisk kategori 2 

(GK2). 

4.2. Dimensionerande materialvärden för hållfasthetsegenskaper 
Dimensionerande värde beräknas med följande formel: 

 

�� Dimensionerande värde. 

�� Fast partialkoefficient enligt EKS 11 eller Transportstyrelsens 

författningssamling TSFS 2018:57 (beroende av Design Approach). 

� Omräkningsfaktor som tar hänsyn till den aktuella geokonstruktionen, 

brottmekanik och beräkningsmodell. 
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� Valt värde baserat på härledda värden för den aktuella 

materialparametern. 

Nedan följer en tabell med partialkoefficienter �� för aktuella jordlager. 

Omräkningsfaktorer � samt modellosäkerhet etc. ges för respektive geokonstruktion 

under följande kapitel. 

Tabell 1. Hållfasthetsegenskaper och partialkoefficienter 

Jordlager Egenskap och 

beteckning 

Valt värde 

� 

Partialkoefficienter i 

brottgränstillstånd 

�� 

Torrskorpelera Odränerad 

skjuvhållfasthet, cu 

30 kPa gcu = 1,5 

Tunghet g 17 kN/m3 gg = 1,0 

Lera Odränerad 

skjuvhållfasthet, cu 

+12,5 - +10,4 

22 kPa 

Under +10,4  

18 kPa 

gcu = 1,5 

Tunghet g 17 kN/m3 gg = 1,0 

Friktionsjord, morän Inre friktionsvinkel 

f’ 

35 ° gf’ = 1,3 

Tunghet g 19 kN/m3 gg = 1,0 

Vid kombinerad analys i lerjord används inre friktionsvinkel, φ’=30˚ samt dränerad 

skjuvhållfasthet, c’=0,1·cu. Partialkoefficient i brottgränstillstånd gc’ = 1,3 

4.3. Dimensionerande materialvärden för deformationsegenskaper 
Dimensionerande värde beräknas enligt formel under kap 5.2 ovan.  

Nedan följer en tabell med partialkoefficienter �� för aktuella jordlager. 

Omräkningsfaktorer � samt modellosäkerhet etc. ges för respektive geokonstruktion 

under efterföljande kapitel. 

Tabell 2. Deformationsegenskaper och partialkoefficienter 

Jordlager Egenskap och beteckning Valt värde  

� 

Partialkoefficienter 

i 

bruksgränstillstånd  

�� 

Torrskorpelera  E-modul, E 10 MPa gE = 1,0 

Lera Modul under för-

konsolideringstrycket, M0 

4,25 MPa gM = 1,0 

Modul över för-

konsolideringstrycket, ML 

900 kPa gM = 1,0 

Friktionsjord E-modul, E 30 MPa gE = 1,0 
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M0 utvärderas från empiri. 

4.4. Sättningar 
Nedan redovisas beräknade sättningar med utgångspunkt att lermäktigheten är 7 m. 

Sättningarna är endast beräknade med lastökning för påförd fyllningsjord. En eventuell 

påverkan av grundvattennivån (sänkning) i området efter utförd exploatering innebär att 

ytterligare sättningar inträffar. 

Leran är överkonsoliderad ned till ca 4,5 m under markytan vilket innebär att endast 

mycket små sättningar kommer att utvecklas i denna zon med planerade nivåhöjningar. 

Under nivån 4,5 m under markytan är leran normalkonsoliderad och större sättningar 

inträffar vid lastökning. 

- 0,5 meter uppfyllnad genererar sättningar i storleksordningen 4-5 cm. 

- 1,0 meter uppfyllnad genererar sättningar i storleksordningen 9-10 cm. 

4.5. Dimensionerande yt- och grundvattennivåer 
Kontakt med grundvatten kommer inte att ske tack vare det täta lerlagret ovan 

grundvattenmagasinet i den underliggande friktionsjorden. 

Yt/markvatten kommer att dräneras bort av byggnadens dränering. 

Dimensionerade ytvattennivå sätts till underkant dränering. 

4.6. Grundläggning 

4.6.1. Byggnad 
Grundläggning av byggnad utförs på spetsbärande pålar, se kap 4.7. Pålar bedöms 

stoppslås mot bergyta. På grund av markens beskaffenhet ska arbetsbädd anordnas 

innan pålningsarbetet påbörjas. Arbetsbädd anpassas efter vald pålkran. 

Dränering av byggnad kan utföras på sedvanligt sätt. 

Tolkad bergyta finns redovisad på tillhörande plan- och sektionsritningar. 

4.6.2. Mark 
Befintlig undergrund består av lera som är sättningskänslig. Nivåhöjning av markytan 

innebär att leran påverkas av ny last med sättningar som följd. 

För att minimera dessa sättningar intill och under planerad byggnad rekommenderas 

kompensationsgrundläggning och lättfyllning. Med kompensationsgrundläggning 

menas att del av befintlig jord (med samma mäktighet som planeras att fyllas upp) grävs 

bort och ersätts med lättfyllning. 
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Från fasadliv och ut till fastighetsgräns mot lokalgator samt 2 m ut från fasader som 

vetter mot gården föreslås att kompensationsgrundläggning utföras. Lättfyllning kan 

vara av typen skumglas eller lättklinker. 

Om uppfyllnad erfordras under byggnader föreslås att det sker med lättfyllning av typen 

cellplast. 

4.7. Pålgrundläggning GK2 

4.7.1. Dimensionerande geoteknisk bärförmåga 
Dimensionering av pålens geotekniska bärförmåga ska utföras enligt DA2. Pålens 

konstruktiva bärförmåga skall beräknas enligt DA 3. 

Tabell 3. Partialkoefficienter för pålgrundläggning 

Partialkoefficienter Värde i brott-

gränstillstånd 

Partialkoefficient för modellosäkerhet gRd [enligt Tabell 4.5 i TD 

Pålar] avseende dynamisk provbelastning med CASE  

gRd = 0,85 

Partialkoefficient för slagen påle gb (spetsmotstånd) [enligt Tabell 

I-7 i EKS11]  

gb = 1,2 

Partialkoefficienter för slagen påle gs;t (dragning mantel) [enligt 

Tabell I-7 i EKS11] 

gs;t = 1,3 

 

Omräkningsfaktor för pålgrundläggning, η 

Omräkningsfaktorn beräknas enligt nedan. Delfaktorer enligt Tabell 4 nedan. 

η=η1*η2*η3*η4*η5*η6*η7*η8 

Tabell 4. Omräkningsfaktorer för pålgrundläggning 

 

=> η Pålgrundläggning = 0,95 

4.8. Schakt- och fyllningsarbeten 
Vid djupare schakt finns stabilitetsrisker. Schakter djupare än 1,5 m ska föregås av en 

stabilitetsberäkning. 

Omräkningsfaktor m a p den geotekniska 

undersökningen 
(η1*η2)*η3*η4 0,95 

Omräkningsfaktor m a p den geotekniska 

konstruktionen 
η5*η6*η7 1,0 

Omräkningsfaktor m a p ingående osäkerheter η8 1,0 
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4.9. Skydd mot markradon 
Utförda radonmätningar indikerar normalradonmark. Utförda undersökningar redovisas 

i Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik. 

Grundkonstruktioner ska utföras radonskyddande. 

Så kallade radonslangar rekommenderas att placeras under bottenplattor i syfte att 

användas om för höga inomhushalter erhålls vid besiktning/kontrollmätning. 

4.10. LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) 
Möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration är inte möjlig 

på grund av de underliggande täta jordlagren (lera). 

Dagvatten föreslås om möjligt fördröjas inom fastigheten innan det släpps ut på 

kommunens dagvattensystem.  

 

Structor Geoteknik Stockholm AB 

  

 



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 11.Geotekniskundersokning_550877

G22056 Bro Trädgårdsstad - Ny förskola

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40

N
iv

å

Korrigerad skjuvhållfasthet [kPa] - Härledda värden

22SG206 Kv

22SG206 CPT

  K:\G22056 Ny skola och sporthall - Bro Trädgårdsstad\G\Beräkningar\Förskola - Sammanställning härledda 
värden.xlsx

BILAGA 1



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 11.Geotekniskundersokning_550877

+14,83

+13,99

+16,08

+15,42

HUVUDGATA

BRO TRÄDGÅRDSSTAD
UPPLANDSBRO KOMMUN



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 11.Geotekniskundersokning_550877

+14,83

+13,99

+16,08

+15,42

HUVUDGATA

BRO TRÄDGÅRDSSTAD
UPPLANDSBRO KOMMUN



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 11.Geotekniskundersokning_550877

BRO TRÄDGÅRDSSTAD
UPPLANDSBRO KOMMUN



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 11.Geotekniskundersokning_550877

BRO TRÄDGÅRDSSTAD
UPPLANDSBRO KOMMUN



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 12.Trafikbullerutredning_550894

 
 

Uppförande förskola, 

Bro Trädgårdsstad - 

49902 
Brogård 1:206 

Brobäcksvägen 53, Upplands Bro 

Trafikbullerutredning  
 
Kund: Samhällsbyggnadsbolaget, SBB 
Författare: Erik Wenzke 
Granskad av: Erik Nilsson 

RAPPORT nr SBB2202.03 

2022-10-28 

 

Acouwood AB 
T: +46 (0)10-788 1870  
Dockgatan 43  
211 73 Malmö 
styrelsens säte: Malmö 
Org nr: 559141-0831 
www.acouwood.com 

 



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 12.Trafikbullerutredning_550894

 
 UPPDRAG: FÖRFATTARE: DATUM: 
 SBB2202 Förskola Bro Trädgårdsstad  Erik Wenzke  2022-10-28 

 
 

 

 

 

Acouwood AB                        sida 1 
T: +46 (0)10 788 1870  
Dockgatan 43 Malmö  
www.acouwood.com 

 

Uppförande förskola, Bro 

Trädgårdsstad – 80346 

- Trafikbullerutredning 

1. Inledning 

Acouwood AB har genomfört en trafikbullerutredning för projektet. Syftet är 
att säkerställa utformningen så att god kvalitet uppnås för utomhusmiljön på 
skolgården samt för att uppfylla rätt kravvärden inomhus på ljudnivå från 
trafik. Utredningen omfattar trafikbuller från både spår- och vägtrafik. 
Projektet består av en byggnad som är formad som ett L i två plan enligt 3D-
skiss nedan, se Figur 1. 

  

 

 

 

 

Figur 1. 3D-skiss av projektet 
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2. Bedömningsgrunder/Referenser 

Bullerutredningen baseras på följande bedömningsgrunder: 

1. Ljudskyddsdokumentation, Uppförande förskola, Bro Trädgårdsstad, 
Acouwood, rapport nummer SBB2202.02 

2. BBR 29 - BFS 2020:4 

3. SS 25268:2007+T1:2017 - Byggakustik – Ljudklassning av 
utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och 
fritidshem, kontor och hotell 

4. NV-01534-1, Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik, Naturvårdsverket september 2017 

5. Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar för 
prognosår 2040 och 2065 enligt Trafikverket. 

6. Trafikuppgifter för buller, tågplan 2022 med prognos för 2040 från 
Trafikverket. Hänvisas i text som ”Excelfil”. 

7. Trafikbullerutredning för detaljplan, Rapport 12108A, Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB, dat. 2012-12-10 

8. Trafikbullerutredning för detaljplan, Rapport 12105D, Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB, dat. 2016-06-17 

9. PM Trafik för detaljplan, Structor, dat. 2014-10-08 

10. Gestaltningsprogram, Trädgårdsstaden i Bro, dat. 2014-10-17 

11. L-ritning (situationsplan), ÅWL Arkitekter, dat. 2022-05-13 

12. A-ritningar på fasad samt planritningar för aktuellt projekt, dat. 
2022-10-14 
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3. Riktvärden 

I detta kapitel sammanfattas gällande krav i projektet. 

3.1 Ljudkrav för skolgården 
Riktvärden utomhus redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1 – Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (Naturvårdsverket). 

Del av skolgård 

Ekvivalent ljudnivå 
för dygn 

(LAeq24h), [dB] 

Maximal ljudnivå 

(LAFmax), [dB] 

De delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 
skolgården 

55 70* 

*) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid 
då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 

3.2 Ljudkrav inomhus 
I projektet gäller ljudklass C för ljud från trafik och andra yttre ljudkällor. En 
detaljerad sammanställning redovisas i Ljudskyddsbeskrivning. 

4. Bullerberäkning 

I detta kapitel redovisas beräkningsmetoden, indata som beräkningarna har 
baserats på och beräkningarnas resultat. 

4.1 Beräkningsmetod 
Beräkningar av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet CadnaA. 
I programmet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, 
byggnader och spår. Beräkningarna tar hänsyn till hur terrängen och 
byggnaderna påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att reflektioner och 
skärmning som påverkar ljudutbredningen ingår.  

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets 
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 
4653.  

Beräkningarna för buller från spårbunden trafik är utförd enligt 
Naturvårdsverkets rapport Buller från spårbunden trafik – Nordisk 
beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4935. Enligt beräkningsmodellen 
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för tågbuller förväntas en noggrannhet på ± 3 dB på upp till 300 – 500 meter 
för A-vägda dygnsenergiekvivalenta nivåer. Noggrannheten för A-vägda 
maximalnivåer har ungefär samma noggrannhet.  

Båda beräkningsmodellerna utgår ifrån konstant flöde utan inbromsningar 
eller accelerationer samt ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. För 
vägtrafik utgår modellen också från att vägbanan är torr och att dubbfria däck 
används. I beräkningarna behandlas marken som delvis mjuk. Beräkningen tar 
inte hänsyn till eventuell dämpning på grund av buskar och träd. Detta 
innebär att man för mottagare har beräknat för ett bullrigt läge. Beräkningar 
av maximal ljudnivå har baserats på den femte högsta passagen för vägarna i 
samtliga scenarier samt LmaxF med ett samplingsintervall på 1 sekund. 

• Bullerspridning visad i form av färgfält är beräknade inklusive samtliga 
reflexer. Vid beräkning av bullerspridning, 1,5 m över mark, har tredje 
ordningens reflektioner använts. Upplösningen är 5×5 meter. 

• Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i 
den egna fasaden. Vid beräkning av frifältsvärde vid fasad har tredje 
ordningens reflektioner använts. Mottagarhöjd vid byggnad har satts till 2 
meter. 

 

Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos 
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom 
trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens höjder 
etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB. 
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4.2 Indata vägtrafik 
I Figur 2 redovisas trafikdata för de berörda vägarna som bedöms bidra med 
bullernivåer i området. Uppgifterna avser år 2040.  

Trafikdata som redovisas är baserad på prognos för år 2035 enligt PM Trafik 
som togs fram i samband med detaljplanen. Trafikdata har sedan justerats för 
år 2040 med hjälp av Trafikverkets uppräkningstal för Stockholms län. Kvoten 
1,6 används för lastbilar och 1,43 för personbilar, som har anpassats vid 
uppräkning mellan 2035 och 2040, för en kortare period då kvoterna gäller för 
uppräkning av trafiktal från 2017 till prognosår 2040. Person- respektive 
lastbilar räknas därav upp för sig själv och summeras för att räkna ut en ny 
andel tung trafik i procent. 

 

 

Figur 2: Indata vägtrafik prognosår 2040 
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4.3 Indata spårtrafik 
I Tabell 2 redovisas trafikdata för spår vid Mälarbanan som bedöms bidra med 
bullernivåer i området. Uppgifterna avser antal passager per dygn enligt 
Trafikverkets prognos för 2040.  

 

Tabell 2 – Spårbunden trafik, prognos 2040 

Tågtyp ÅDT [st.] Hastighet [km/h] 
Tåglängd 

medelvärde 
[m] 

Godståg1) 4 1002) 628 

X40 (SJ tåg) 49 1002) 82 

X60 (SL Pendeltåg) 77 803) 214 

ER1 (X60) (Mälartåg) 35 803) 105 

1) Godstågen som passerar går inte på diesel enligt uppgifter från Trafikverket. 

2) Hastighet är uppskattad utifrån normala hastighetsdata för godståg vid passage 
av perrong. Sträckan har enligt NJDB en maximal tillåten hastighet på 160 – 250 
km/h. 

3) Hastighetsdata är uppskattad som ett medelvärde för sträckan då tågen stannar 
till vid perrongen. Sträckan har enligt NJDB en maximal tillåten hastighet på 160 
– 250 km/h. 
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4.4 Beräkningsresultat 
Beräkningsresultatet för år 2040 redovisas i bilagorna till denna rapport. 

• SBB2202.03_A – 2d-visualisering ekvivalent dygnsljudnivå LAeq,24h 

• SBB2202.03_B – 2d-visualisering maximal ljudnivå LAF,max 

• SBB2202.03_C till D – 3d-visualisering ekvivalent dygnsljudnivå LAeq,24h 

• SBB2202.03_E till F – 3d-visualisering maximal ljudnivå LAF,max 

Ljudnivå utmed byggnadens fasader redovisas som små cirklar som anger 
högsta nivå i höjdled. Inom cirkeln mitt i byggnaden anges högsta ljudnivå 
(LAeq,24h/LAF,max) vid någon av fasadpunkterna. 

5. Slutsats 

Ljudnivå vid fasad för prognosår 2040, samt ljudnivå inomhus 

Aktuellt område är bullerutsatt från både spårtrafik och vägtrafik. Byggnadens 
fasader som vetter mot söder, mot Ginnlögs väg, utsätts för ekvivalenta 
ljudnivåer upp till cirka LAeq,24h 55 dB, samt maximala ljudnivåer upp till cirka 
LAF,max 62 dB.  

Byggnadsfasader som vetter mot norr mot tågspåret utsätts för ekvivalenta 
ljudnivåer upp till cirka LAeq,24h 55 dB, samt maximala ljudnivåer upp till cirka 
LAF,max 80 dB.  

Fasaden har dimensionerats utifrån beräknade ljudnivåer. Ljudkrav på fönster 
och dörrar redovisas i Ljudskyddsdokumentation, SBB2202.02 Bilaga C.  

 

Ljudnivå på skolgården 2040 

Enligt Naturvårdsverket ska samtliga nya skolgårdar som tas i drift efter 
september 2017 uppfylla riktvärden enligt rapport NV-01534-17.  

Beräkningsresultatet visar att den ekvivalenta ljudnivån på majoriteten av 
skolgården överskrider riktvärdet med cirka 5–10 dB. Bullerkällan som 
främst orsakar överskridande är Ginnlögs väg, se bilaga SBB2202.03_A. 

Beräkningsresultatet visar att den maximala ljudnivån på skolgården 
överskrider riktvärdet med upp till 5 dB för begränsade delar, se bilaga 
SBB2202.03_B. 

Bulleråtgärder krävs för att uppnå gällande riktvärden. 

 

Strömstad 2022-10-28  Granskad av: 
Erik Wenzke  Erik Nilsson  
Acouwood AB  Acouwood AB 
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Sora Aldaheri

Från: Veronica Nord <veronica.nord@structor.se>
Skickat: den 12 januari 2023 14:22
Till: Josefin Carlsén
Kopia: Örjan Nilsson; Stephan Hellgren
Ämne: Grundvattenprov Bro Trädgårdsstad 
Bifogade filer: Bilaga X - Analysresultat Grundvattenprov Klorerade alifater.pdf

Hej Josefin,  
 
Här kommer analysen på grundvattenprov där det noterats klorerade alifater i ett jordprov.  
I torsdags förra veckan (5/1‐2023) tog vi ett grundvattenprov i det rör som var installerat närmst provpunkten där 
klorerade alifater noterats i mark.  
Provet togs av mig med peristaltisk pump och analyser är utförda på det ackrediterade laboratoriet ALS.  
Inga halter detekterades över laboratoriets rapporteringsgräns vilket innebär att halterna är under de 
bedömningsgrunder som är praxis.  
 
Allt gott,  
Med Vänlig Hälsning,  
Veronica Nord  
Structor Miljöbyrån Stockholm AB 
070‐681 71 06 
Solnavägen 4 
113 65 Stockholm 
www.structor.se 
 
Instagram Facebook LinkedIn 
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Hany Touman

Från: Tony Ebrahimi
Skickat: den 30 november 2022 12:45
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Yttrande, miljö med erinran BYGG.2022.448 

Kategorier: Bygglov

 
 
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: Oskar Mayer <Oskar.Mayer@upplands-bro.se>  
Skickat: den 30 november 2022 12:30 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se> 
Ämne: Synpunkter internremiss BYGG.2022.448  
 
Hej Tony. 
 
Synpunkter på internremissen för nybyggnad av förskola, BYGG.2022.448 kommer här. 
 
Ytterligare provtagning måste utföras i enlighet med den miljötekniska markundersökningen. Klorerade 
lösningngsmedel ska provtas i grundvatten vid den provpunkt som redovist ämnet trikloreten i rapporten. 
Provtagning och analysresultat ska skickas till miljöenheten för granskning innan markarbete påbörjas.  
 
De generella riktvärdena för kobolt styrs av hälsorisker vid exponering, jord med påvisade överskridande halter bör 
därför inte förekomma i markytan i det färdiga exploateringsområdet. 
 
Då området i sin helhet överskrider halter av redovisade ämnen ska: 
- Massor som grävs upp och återanvänds inom området, på annan plats och/eller ska lagras på annan plats eller 
inom området innan dem återanvänds anmälas till miljöenheten då detta blir en avhjälpande åtgärd. 
- Massor som inte ska återanvändas körs till godkänd mottagningsanläggning.  
 
 
Livsmedel har inga synpunker på remissen. 

 
Vänliga hälsningar 
Oskar Mayer 
 
Miljöenheten,  
Samhällsbyggnadskontoret,  
Upplands-Bro kommun 
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Postadress: Furuhällsplan 1 
196 81 Kungsängen 
 
08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
www.upplands-bro.se 
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Hany Touman

Från: Andrea Jansson
Skickat: den 1 december 2022 21:41
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tekniska nämnden
Ämne: TN 22/0018-188 - Intern remiss, tekniska nämnden, Brogård 1:206, BYGG. 2022.448

Kategorier: Bygglov
AppServer: ubk189
AppServerName: ubk189
DocumentIsArchived:0
FileUpdateStatus: 1

Hej, 
 
Exploatören ska följa de projekteringshandlingar som va‐enheten tidigare har skickat till dem, där det talades om 
den tänkta förbindelsepunktens placering. Det saknas vattengång för dagvattenservisen.  
Va‐enheten kan inte lova SBB att förbindelsepunkten kommer att vara upprättad när deras fastighet är färdigbyggd.  
Om SBB behöver projekteringshandlingar kan de kontakta vår konsult Bjerking, Göran Malm som är ansvarig för VA.  
 
I övrigt har tekniska nämnden ingen erinran. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Andrea Jansson 
Trafikingenjör 
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen 
Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
  
Tel: 08‐518 321 82 
andrea.jansson@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
 
 
 

Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 9 november 2022 13:13 
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands‐bro.se> 
Ämne: Intern remiss, tekniskanämnden 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
      Vår beteckning 
Tony Ebrahimi 
Bygglovsenheten 
  

   BYGG.2022.448 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG.2022.448  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av förskola  
Fastighet: BROGÅRD 1:206  
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Ärendet 
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Avfall 

 Trafikfara 

 VA frågan 

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 2022-12-
01. 

Bilagor 

1. Lista de handlingar som ska följer med remissen. 
  

För bygg- och miljönämnden 

Tony Ebrahimi 

Arkitekt 

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.2022.448 
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se] 
  
  



25 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 - BMN 23/0003-4 BYGG.2022.448, Bygglov för nybyggnad av förskola, BROGÅRD 1:206, Brobäcksvägen 53 : 17.RemissvarfranBrandkarenAttunda_553412

1

Hany Touman

Från: Daniel Carlström <daniel.carlstrom@brandkaren-attunda.se>
Skickat: den 1 december 2022 15:06
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: BYGG.2022.448  Bygglov för nybyggnad av förskola BROGÅRD 1:206 remiss Brandkåren Attunda 

Kategorier: Bygglov

Hej,  
 
Här kommer Brandkåren Attundas remissvar på ovanstående ärende.  
 

 En kontrollpunkt för införas för att säkerhetsställa att samtliga ventilationskanaler som bryter en 
brandcellsgräns har är brandtekniskt avskilda med brandspjäll.  
 

 Angående utrymningsplatserna som projekteras på loftgången ställer vi oss tveksamma om detta ger en 
tillräcklig säkerhet. De frångår föreskriften som anger att utrymningsplatsen ska vara placerad i angränsade 
brandcell då det placeras utanför byggnaden. Placeringen innebär att kritiska förhållande kan uppstå från 
strålning men framför allt rökspridning från en eventuell brand i någon av brandcellerna. Sen ställer vi oss 
frågande om kommunikationssystemet är tillräckligt. Om utrymningsplatserna är placerade mot gården och 
inte vägen kan det dröja innan brandkåren får reda på att det finns personer i nöd på baksidan av 
byggnaden. Detta kommer ställa höga krav på verksamhetens brandorganisation. Detta är dock ingen 
publikverksamhete och kravet på utrymningsplatser är ett krav från AFS om jag har förstått det rätt och inte 
ett krav från BBR. Brandkåren Attunda vill dock belysa de problem vi ser med utformningen av de tänkta 
utrymningsplatserna.  
 

 Det bör säkerhetsställas att brandvatten kommer finnas i närheten av byggnaden. Detta är inget krav på 
byggherren utan kontakt med kommunens VA‐avdelning bör tas för att säkerhetsställa att brandposter 
kommer projekteras i det aktuella området. Mer information om brandposterna kapacitet samt avstånd 
finns här: BA M‐1, Styrdokumentmall Brandkåren Attunda (brandkaren‐attunda.se) 
 

 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er!  

Med vänliga hälsningar 

Daniel Carlström 
Brandingenjör 

 

  

Direkt: 
Växel: 
E‐post: 

08‐594 695 38 
 
daniel.carlstrom@brandkaren‐attunda.se 

Brandkåren Attunda 
Box 464, 191 24 Sollentuna 
www.brandkaren‐attunda.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2023-02-09    

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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BYGG.2022.411, Förhandsbesked för 
nybyggnad av generationsboende, 
HÄRSBROKÄRR 4:1 Håbo Häradsväg 8 

Förslag till beslut 

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

ett generationsboende och garage med stöd av 9 kap. 17 och 18 §§ plan- 

och bygglagen, PBL. 

2. Villkor för utformning och placering: 

 Huvudbyggnad ska placeras med ett avstånd av minst 4,5 meter från 

tomtgräns 

 Huvudbyggnad ska uppföras i en våning utan inredd vind med en 

byggnadsarea om cirka 130 kvm och en bruttoarea på cirka 180 kvm 
samt byggnadshöjd om 4 meter  

 Gårdsbyggnad ska ligga vid infarten med ett avstånd av 6 meter från 
gatan och minst 4,5 från tomtgräns samt en byggnadshöjd av 3 meter, 

vindsvåning av gårdsbyggnad ska inte inreddas till boende 

 Fasadmaterial av stående träpanel 

 Färgsättning av byggnader av jordfärg eller obehandlad träfasad 

 Byggnader skall anpassas till terrängen 

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige  

Förhandsbesked:  25 000 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2023-02-09   

 
 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 18 oktober 2022 med en ansökan om förhandsbesked för   

nybyggnad av ett generationsboende och garage. Bostadshuset kommer att vara 

i en våning med tillhörande garage. Förslag till infartsväg till nya fastigheter är 

från Håbo Häradsväg. 

Bygglovsenheten bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

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

ger positivt förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 18 oktober 2022 

 Översiktskarta som inkom den 18 oktober 2022 

 Situationsplan som inkom den 18 oktober 2022 

 Yttrande om Vatten- och avlopp, miljöenheten som inkom den 13 

januari 2023 

 Yttrande utan erinran får Försvaret som inkom den 12 januari 2023 

 Yttrande med erinran, Härsbrokärr 3:1 som inkom 29 oktober 2022 

 Bilagor, vatten- och avlopp som inkom 6 januari 2023 

 Vatten- och avlopps utredning som inkom 6 januari 2023 

 Sökandes bemötande om grannens yttrande (Härsbrokärr 3:1), som 

inkom 30 november 2022 

 Yttrande från Tekniska nämnden som inkom den 9 december 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 18 oktober 2022 med en ansökan om förhandsbesked för   

nybyggnad av ett generationsboende och garage. Bostadshuset kommer att vara 

i en våning med tillhörande garage. Förslag till infartsväg till nya fastigheter är 

från Håbo häradsväg.  

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom totalförsvarets influens- eller samrådsområde. 

Vatten och avlopp 

Fastigheten kommer att ha enskilt vatten- och avlopp. VA utredning har lämnat 

inlämnats. 
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Datum Vår beteckning 3 (6)  
2023-02-09   

 
 

Remisser 

Remiss har skickats till Miljöenheten, Försvarsmakten och Tekniska nämnden. 

Miljöenheten har i remissvar framfört: 

Vi bedömer att det finns möjlighet att lösa vatten och avlopp på fastigheten. 

Försvarsmakten har i remissvar framfört: 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende.  

Tekniska nämnden har i remissvar framfört: 

Avfall: 

Fastigheten med planerad nybyggnad ligger inom ett bebyggt område med 

fungerande avfallshantering och intill en väg som används av sopbilar för 

tömning av sopkärl även hos grannfastigheter. Sopkärl ska placeras för 

tömning vid vägen på högst 3 meters avstånd. Vid placering av slamavskiljare 

för enskilt avlopp ska kraven i 30 § kommunens avfallsföreskrifter iakttas: 

”Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för 

tömning ska inte överstiga 10 meter samt höjdskillnaden mellan fordonets 

uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter”. 

Trafik: Ingen erinran. 

Yttranden  

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
varför underrättelse till kända sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL skett. 

Ägare till fastigheten Härsbrokärr 3:1 har inkommit med ett yttrande med 
erinran där de framför:  Planerad byggnation ligger i närheten av befintligt 

kostall, befintligt svinstall och befintlig ladugård på vår fastighet Harsbrokärr 
2:1 med adress Håbo Häradsväg 4. Vi har fn inga djur på gården så det bör i 
dagsläget inte ge problem för den planerade bostaden. Men man behöver 

beakta risken för att djur i en framtid kan nyttja dessa byggnader och att 
sökande är införstådd med och accepterar den olägenhet det då kan förorsaka”. 

Sökande har fått tillfälle att bemöta detta yttrande och svarat: 

”Vi har tagit del av remissen av yttrandet av Roger Altgenung. Vi är medvetna 
om ev. olägenheter som detta kan ge”. 

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 
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Datum Vår beteckning 4 (6)  
2023-02-09   

 
 

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 till exempel 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 till exempel 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.  

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 stämma överens med riktlinjer i översiktsplanen. VA-frågan 

bedöms kunna lösas på platsen. Det bedöms finnas utrymme för parkering på 

tomt eller i närheten av tomt. Placering av byggnader kommer att smälta in i 

landskapet med träfasader och färgsättning som passar till omgivningen. 

Sophantering och brevlådor ska placeras vid den redan befintliga 

uppställningen, det bedöms därmed finnas möjlighet att hämta hushållsavfall 

från tomten. Platsen bedöms mot bakgrund av ovanstående lämplig för aktuell 

byggnation. 
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Bygglovsenheten föreslår efter konstaterande av att förutsättningarna för 

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

positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.  

Upplysningar 

Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 

Barnperspektiv 

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 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 18 oktober 2022 

2. Översiktskarta som inkom den 18 oktober 2022 

3. Situationsplan som inkom den 18 oktober 2022 

4. Yttrande om Vatten- och avlopp, miljöenheten som inkom den 13 

januari 2023 

5. Yttrande utan erinran får Försvaret som inkom den 12 januari 2023 

6. Yttrande med erinran, Härsbrokärr 3:1 som inkom 29 oktober 2022 

7. Vatten- och avlopps utredning som inkom 6 januari 2023 

8. Vatten- och avlopps utredning som inkom 6 januari 2023 

9. Sökandes bemötande om grannens yttrande (Härsbrokärr 3:1), som 

inkom 30 november 2022 

10. Yttrande från Tekniska nämnden som inkom den 9 december 2022   
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto 

 Sökande 

 Fastighetsägare/na 

 Härsbrokärr 3:1 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse 

 Härsbrokärr 2:1 

 Ekedal 1:2 

 Försvarsmakten 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Härsbrokärr 4:1

Håbo Häradsväg 8

19793

BRO

✔

Boende

112,8 samt garage om ca 50 180

130,6

✔

✔

1:2 27 grader

✔

✔

Komunal
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Jyri Tahvanainen

Håbo Häradsväg 8

19793

BRO

Lena

Nodemar

Håbo Härädsväg 8

19793

BRO
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Hantering av personuppgifter: 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

✔

✔

Nybyggnad på befintlig fastighet för att nyttjas som generationsboende av befintlig
fastighetsägare.
Den övergripande planen är att detta nya hus ska passa in i den lantliga/kulturella bebyggelsen i
området, dvs klassiskt rött hus med vita knutar.
Det enskilda avloppet som planeras att användas är ett minireningsverk av typen ecobox från
EchoTec med hög rening.
Samtidigt avser vi att bygga en lösning för lagring/återanvändning av regnvatten
Marken på angiven plats är inte åkermark.
Bifogar den senaste vattenprovet på fastigheten daterad 2022-07-19.

✔ ✔
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Garage
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Området på Härsbrokärr 4:1

Där vi ansöker om förhandsbesked

om att bygga ett enplans hus med 

BOA 113 m² med en BYA om 131 m²
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande utan erinran, miljöenheten BYGG.2022.411
Datum: den 13 januari 2023 12:57:36

 
 
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: Johan Eriksson <Johan.Eriksson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 13 januari 2023 12:31
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Svar på internremiss BYGG.2022.411
 
Hej,
 
Här kommer svar på den nya internremissen efter att ärendet kompletterats med uppgifter.
 
Vi bedömer att det finns möjlighet att lösa vatten och avlopp på fastigheten.
 
 
Vänliga hälsningar
 
Johan Eriksson
Miljöinspektör
 
Miljöenheten
Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
Telefon: 08-518 399 63
johan.eriksson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2023-01-10 FM2022-26042:6 

         

Sida 1 (2) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

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

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun 2022-11-28 BYGG.2022.411 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

FST STÖD INFRA FYSPLAN 

Lina Fihlén, fysplan@mil.se, 08 - 788 88 00 

 

                  

Yttrande avseende remiss om förhandsbesked för 

nybyggnad av generationsboende, Härsbrokärr 4:1, 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län 
      

          

         

 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.  

 

Beslut i ärendet har fattats av Ulrika Gustafsson, chef för sektionen för fysisk 

planering vid Försvarsstabens infrastrukturavdelning. 

 

 

Gustafsson, Ulrika 

C FST STÖD INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.  
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2023-01-10 FM2022-26042:6 

         

Sida 2 (2) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

Sändlista 

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

Från: roger@rabygarde.se
Skickat: den 29 oktober 2022 17:15
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Yttrande grannehörande, Bygg 2022.411
Bifogade filer: 20221027_203527.jpg

Kategorier: Bygglov

Hej,  
Med anledning av grannehörande i rubricerat bygglovsärende inkommer vi med följande synpunkter:  
 
Planerad byggnation ligger i närheten av befintligt kostall, befintligt svinstall och befintlig ladugård på vår fastighet Harsbrokärr 2:1 med adress Håbo Häradsväg 4.  
 
Vi har fn inga djur på gården så det bör i dagsläget inte ge problem för den planerade bostaden. Men man behöver beakta risken för att djur i en framtid kan nyttja dessa byggnader och att sökande är införstådd med och accepterar den olägenhet det 
då kan förorsaka.  
 
Jag noterade att grannehörande skickats till fel adressat. Vänligen uppdatera era register.  
 
Tack på förhand.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Roger Altgenug 
Dalgången 3 
172 77  SUNDBYBERG 
Tel 070-444 33 33 
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VA utredning Härsbrokärr 4:1 
 
Utredning utförd för förhandsbesked till 1st bostadshus enligt situationsplan. 
 
Situationsplan för VA planering i skala 1:1000 
I bifogad situationsplan är hus, väg för slamfordon, tänkbar plats för 
avloppsanläggning och dricksvattenbrunnar markerade. 
 
Befintliga vattentäkter 
Kloridprover har tagits från en närliggande vattentäkt och den egna. Se separat 
dokument. Inga höga kloridvärden har noterats vilket är ett tecken på god 
vattentillgång i området. Inga vattentäkter berörs av det planerade avloppet.  
 
Möjliga avloppslösningar 
Normal skyddsnivå gällande miljöskydd bör råda inom området för de tilltänkta 
tomterna. Om marken lämpar sig för infiltration så är det en upphöjd infiltrationsbädd 
som rekommenderas. Om marken är för tät för infiltration görs istället en markbädd 
där renat vatten kan släppas diffust till dike. Minireningsverk kan vara ett alternativ 
om fastighetsägaren önskar eller om kommunen kräver det. Provgropar görs i senare 
skede vid tillståndsansökan för att utreda markens beskaffenhet vidare. Pumpning från 
slamavskiljare till bädd är att föredra då grundvattnet troligtvis medför en upplyft 
markbädd eller infiltration.  
 
Väg – slam/avfallshantering 
Ny planerad väg med vändplats ger god åtkomst för slamtömning och 
avfallshantering. Blir avståndet tillslamavskiljaren för långt för tömning kan en 
sugledning anläggas.  
 
Slutsats 
Det finns goda möjligheter att kunna anordna avlopp för det tänkta huset. Det finns 
också god möjlighet att borra en brunn för vatten.  
 
 
VA utredning utförd av:                                   
 
Anders Enfors 
 
Vattenkonsult Sverige AB 
Ringuddsslingan 18 
197 91 Bro 
anders@vattenkonsult.se  
Tel: 073-677 46 61 
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Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Skala 1:1 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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OBS! Kartan är översiktlig för VA-planering. Placering och storlek av byggnader mm 
är inte exakta. 
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Kloridprov med teststicka Quantab 
 

Fastighet: Håbo Häradsväg 4 

Resultat värde Cl mg/liter:  <20 

Provtagningsdatum: 2022-12-06 
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Kloridprov med teststicka Quantab 
 

Fastighet: Håbo Häradsväg 8 

Resultat värde Cl mg/liter:  ca 50 

Provtagningsdatum: 2022-12-06 
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Bilaga för vatten och avlopp 

Översiktlig utredning för vatten och avlopp (bilaga till ansökan om 
förhandsbesked och bygglov)  

Avser fastighet .......................................................................................................................................................... 

Avlopp 

 WC-avlopp

 BDT-avlopp(vatten för enbart bad, disk och tvätt)

Gemensam avloppsanläggning för flera fastigheter

Förslag på reningsteknik som ska användas: 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Avstånd från den planerade avloppsanläggningen till: 

Egen vattentäkt ................................................... meter 

Grannars vattentäkt inom 100 m ........................ meter 

Ytvatten (dike, sjö, vattendrag) .......................... meter 

Närmsta tomtgräns ............................................. meter 

Energibrunnar inom 100 m ..…............................ meter (även planerade energibrunnar) 

Grundvattnets högsta nivå fastställd till ........................... meter under markytan. 

datum ......................... 

Vattenförsörjning 

Hur kommer vattenförsörjningen att lösas? 

Egen brunn

Gemensam brunn

Annat: ............................................................................................................................................................... 

Kapacitet ………………………. l/s  

Avstånd från den planerade dricksvattentäkten till avloppsanläggning inom 100 m ………………… meter 

Typ av brunn: 

 Borrad

 Grävd

Annan typ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Till redovisningen ska bifogas: 

• Skalenlig karta, helst skala 1:500, som visar avloppsanläggningens, drickvattenanläggningens och
energibrunnarnas placering på fastigheten samt placeringen av omkringliggande avloppsanläggningar,
dricksvattenbrunnar, energibrunnar.

Observera! 

En översiktlig VA-utredning är endast en bedömning om det är möjligt att inrätta en Va-anläggning. Ansökan 
om tillstånd att inrätta ett enskilt avlopp måste göras separat. 

Härsbrokärr 4:1

X

Slamavskiljare och infiltration- eller markbädd, alt minireningsverk med efterpoleringsbädd.

Ca 50m

Ca 5m

ca 5m 

finns inga

-----

-----

X

----

X

>50

finns ej
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Hany Touman

Från: Tony Ebrahimi
Skickat: den 1 december 2022 08:28
Till: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Sökandens bemötande av inkomna yttranden BYGG.2022.411

Kategorier: Bygglov

 
 
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: Jyri Tahvanainen <jyretas@gmail.com>  
Skickat: den 30 november 2022 15:07 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: Extern remiss BYGG.2022.411 
 
Hej Tony, 
 
Vi har tagit del av remissen av yttrandet av Roger Altgenung. Vi är medvetna om ev olägeheter som detta kan ge. 
 
mvh // Jyri Tahvananinen 
 
Den mån 28 nov. 2022 kl 11:46 skrev Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands‐bro.se>: 

Samhällsbyggnadskontoret  

      Vår beteckning 
Tony Ebrahimi 

Bygglovsenheten 

  

   BYGG.2022.411 

  

Remiss 

Diarienummer: BYGG.2022.411  

Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende  

Fastighet: HÄRSBROKÄRR 4:1  

Ärendets skede: 02.3 Remiss 
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Detaljplan:  

Ärendet 

Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende inkomna synpunkter från grannar enligt ovanstående med anledning 
av: 

Grannhörande 

  

Yttrandet 

Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg‐ och miljönämnden senast 2022‐12‐12. 

Bilagor 

1. Inkomna yttrande. 

  

För bygg‐ och miljönämnden 

Tony Ebrahimi 

Arkitekt 

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.2022.411 

Mottagare: JYRI TAHVANAINEN[jyretas@gmail.com] 
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Från: Andrea Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tekniska nämnden
Ärende: TN 22/0018-195 - Intern remiss, Härsbrokärr 4:1, BYGG.2022.411
Datum: den 9 december 2022 12:31:13

Hej,
 
Avfall:
Fastigheten med planerad nybyggnad ligger inom ett bebyggt område med fungerande
avfallshantering och intill en väg som används av sopbilar för tömning av sopkärl även hos
grannfastigheter. Sopkärl ska placeras för tömning vid vägen på högst 3 meters avstånd.
Vid placering av slamavskiljare för enskilt avlopp ska kraven i 30 § kommunens avfallsföreskrifter
iakttas: ”Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ska inte
överstiga 10 meter samt höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på
anläggningen ska vara mindre än 6 meter”.
 
Trafik:
Ingen erinran.
 
Med vänlig hälsning
 
Andrea Jansson
Trafikingenjör
 
Samhällsbyggnadskontoret, Tekniska avdelningen
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
 
Tel: 08-518 321 82
andrea.jansson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
 
 

Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se> 
Skickat: den 28 november 2022 12:00
Till: Tekniska nämnden <Tekniskanamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss till miljö BYGG.2022.411
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tony Ebrahimi
Bygglovsenheten
 

 BYGG.2022.411

 

Remiss
Diarienummer: BYGG.2022.411
Ärendet avser: Förhandsbesked för nybyggnad av generationsboende
Fastighet: HÄRSBROKÄRR 4:1
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Ärendet
Bygglovenheten önskar ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning
av:

Avfall

Trafik

 

Upplysning

Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. 
Det avser ärende BYGG.2022.411.

Yttrandet
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till handläggaren senast 2022-
12-12.

Bilagor
Handlingar ur Castor

 

Bygglovsavdelningen

Tony Ebrahimi

 
Ärende hos kommunen: BYGG.2022.411
Mottagare: [Tekniskanamnden@upplands-bro.se]
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2023-02-15    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.303, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:44 
Klodalsvägen 8 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

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

bygglagen, PBL. 

2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Måns Malmberg med 

behörighet K, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

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

57 

Totalt:   40 166 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 267 kvm samt garage- och 

förrådsbyggnad på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till 

kulturmiljö i område. Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med 

ljus falurött färg, takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och 

miljönämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av denna fastighet 

(2019-06-13 § 54 Bmn ). 

Ärende blev återremitterad på Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-

03-10 § 25 med hänvisning till att byggnaden var för stor och sökande får 

bearbeta nytt förslag. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2023-02-15   

 
 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

för Kungsängen, söder om området Ålsta-Aspvik. Fastigheten ligger inom ett 

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

kulturmiljö. Fastigheten ligger inom ett bebyggelseläge där det redan finns en 

sammanhållen bebyggelse. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen. kommunens kulturmiljöansvarig har i sitt 

yttrande daterad 2022-01-11 uttalat sig att han har inga invändningar mot 

förslaget. 

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 3. 

Bygglovsenheten anser att åtgärden med ovan angivna argument kan beviljas 

bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom den 26 

oktober 2021     

 Rev. Nybyggnadskarta som inkom den 26 oktober 2020 

 Rev. Markplaneringsritning som inkom den 30 september 2021 

 Rev. Översiktskarta som inkom den 30 september 2021 

 Förrättningskarta som inkom den 07 juli 2021 

 Rev. Projektbeskrivning som inkom den 18 januari 2023 

 Rev. illustration som inkom den 18 januari 2023 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 11 januari 

2022 

 Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom den 18 

januari 2023 

 Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom den 18 januari 2023 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 
2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 
byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 267 kvm samt garage- och 

förrådsbyggnad på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till 
kulturmiljö i område. Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med 

ljus falurött färg, takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och 
miljönämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av denna fastighet 
(2019-06-13 § 54 Bmn). 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-02-15   

 
 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punk 

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska genom en gemensamhetsanläggning bli kopplad till vatten- och 

avlopp. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande i två omgångar enligt 9 kap 25 §, PBL 
samt intern remiss och till kommunens kulturmiljöansvarig, miljöenheten. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnaderna uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. Kommunens 

kulturmiljö ansvarig har bekräftat att utformning och färgsättning är väl 
anpassad till område. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Avloppsananläggning får inte utföras utan tillstånd från kommunens Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-02-15   

 
 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom den 26 

oktober 2021     

2. Rev. Nybyggnadskarta som inkom den 26 oktober 2020 

3. Rev. Markplaneringsritning som inkom den 30 september 2021 

4. Rev. Översiktskarta som inkom den 30 september 2021 

5. Förrättningskarta som inkom den 07 juli 2021 

6. Rev. Projektbeskrivning som inkom den 18 januari 2023 

7. Rev. illustration som inkom den 18 januari 2023 

8. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 11 januari 

2022 

9. Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom den 18 

januari 2023 

10. Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom den 18 januari 2023 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na   

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:33 

 Öråker 2:1 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Sökande av bygglov, i enlighet med positivt förhandsbesked, beslut 2019 06. 

Lennartsnäs Projekt AB /    c/o Malmborg

556883-5465

Rönnvägen 5

121 34 

Enskededalen

070-491 19 00

mans@malmborg.se

Måns

Malmborg

070-491 19 00

mans@malmborg.se
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Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
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Förrättningskarta Aktbilaga KA1
Upprättad år: 2019

Ärendenummer: AB192637
Avstyckning från Öråker 2:33 samt inrättande av
gemensamhetsanläggning

Orig.format: A3S

Kommun: Upplands-Bro
Län: Stockholm

Erik Jönsson
Förrättningslantmätare

Teknisk beskrivning

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00
Framställd genom: Nymätning
Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Koordinatlista
Pkt
562
578
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

Norr
6 595 046,60
6 594 899,22
6 594 932,28
6 594 973,10
6 595 008,86
6 595 042,63
6 595 035,81
6 595 002,03
6 594 967,03
6 594 927,07

Öst
133 195,79
133 178,63
133 182,48
133 187,23
133 191,40
133 195,33
133 253,93
133 250,00
133 239,35
133 227,18

Markering
Rör i mark
Rör i sten
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny
Rör i mark, ny

0 5 10 15 20 25

Meter 1:500

¢

Teckenförklaring

¡!(1 Figur

AGREB Trakt

Fastighetsgräns, gällande

Traktgräns, gällande

Fastighetsgräns, blivande

11 :: 22
3 , Fastighetsbeteckning, gällande

1:2 Fastighetsbeteckning, blivande

\ Gränspunkt

Servitut

Gemensamhetsanläggning

Körbana

Gränspunkt, ny

Beskrivning, se aktbilaga BE1.

Nybildad fastighet figur 1 = Öråker 2:44

Nybildad fastighet figur 3 = Öråker 2:46
Nybildad fastighet figur 2 = Öråker 2:45

För det tekniska innehållet svarar Upplands-Bro kommun (Mät och GIS) 
och för kartarbetet svarar Kim Gröndahl.

Nya gränser: 1395-1396-1397-1394,
1397-1398-1393, 1398-1399-1392.

Förhandskopia
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Komplettering av
Bygglovsansökan

Öråker 1:44,45 & 46
Upplands-Bro Kommun
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
2022 01 27

REV 23 01 10

Inspirationsbild; Faluröd Huvudbyggnad uppförd i två
våningar med artikulerad mitparti och grönskande
trädgård m grusyta.
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Bilaga till Bygglovsansökan avseende
Nybyggnad av enbostadshus, Öråker 2:44, 2:45 samt 2:46.

Orientering
Fastigheterna Öråker är belägna mellan Skälby och Ålsta,
på Lennartsnäshalvön och avstyckade, efter ett positivt
förhandsbesked, under våren 2021. Marken är ett fd
hygge, som är bevuxet med björksly och enstaka granar.
Dessa granar planterades på det som fram till i slutet av
1960-talet var hag- och betes-mark, men avverkades ca
2010 av en tidigare ägaren.

Förslaget
På de tre fastigheterna förreslås sammanlagt 3 stycken
enbostadshus med tillhörande uthus. Byggnaderna är
lokaliserade utefter Klodalsvägen. Två av
huvudbyggnaderna bildar tilsammans med sina uthus en
klunga, En gårdsbidning som refererar till traktens gårdar.
Dem tredje nordliga huvudbyggnaden ligger för sig sjäv.
Byggnadernas placering och gruppering är inspirerad av
Uppländska bondbyar, före skiftesreformerna.
Byggnaderna organiserade sig då i, ofta rektangulära
klungor utefter vägarna. Dessa byar innehöll byggnader av
olika skala och storlek. I den andra halvan av 1800-talet,
blev det vanligt att de målades röda, med kopparhaltig
slamfärg. Denna variation av höjd, storlek och skala är en
viktig del av förslaget. Förhoppningen är att detta ska
förstärkas av små bygglovbefriade byggnader i framtiden.

Kulturhistoriska förankring
Skälby är en plats med kulturhistoriska värden. Förslaget
försöker ansluta till dessa genom placering, materialval
samt färgsättning. Men det handlar inte om en kopiering
av äldre bebyggelse. Byggtekniken kommer vara modern,
och byggnaderna kommer ha ett uttryck som även
speglar vår tid. Till exempel är ambitionen att husen skall
producera mer energi än de förbruka, genom solfångare
på taken. Liksom äldre lantgårdar är det symmetriska
entrefasad med ett markerat mittparti mot gårdsplanen.
De föreslagna byggnaderna saknar vita hörnplankor,
precis som 1700-talsgården på bilden.

Naturvärden
På fastigheten finns idag gles granskog och lövsly.
Ambitionen är att återställa ett öppnare landskap med
inslag av ädellövskog, tex ek och ask, samt en lägre
undervegetation, klippt eller betad. I anslutning till
byggnaderna planeras fruktträd att planteras. Det raka
dräneringsdike som genomkorsar stamfastigheten är
tänkt att justeras, så att diket blir en biotop för
vattenlevande djur och växter. Denna justering är ej en del
av ansökan. Förslaget avser därmed förbättra eller
bibehålla områdets naturvärden.

Vatten, Avlopp & Dagvatten
I samband med att förslaget beviljades positivt
förhandsbesked gjordes en redovisning av
dagvattenhantering samt en lösning för vatten och
avlopps-problematiken. Den är en del av denna ansökan.

Kartbild, oskiftat by, Västmanland, 1863

Brunsta Gård, Håbo Kommun, Uppland

Traditionellt lantgård m gårdsplan, troligen 1700-tal, Föreslagen fasadutformning

Föreslagen placering av byggnader

Befintliga byggnader samt de tre föreslagna i bildens mitt

Ålsta

Skälby
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Bebyggelsen på Lennartsnäs-halvön är inte enhetlig,
men följer ett fåtal principer. Nästan alla hus byggda
före år 2000 är röda, och har sadeltak eller brutet
sadeltak samt en rektangulär planform. Det gäller för
bostäder, lador och uthus.

De nya byggnaderna är ofta vita eller grå och
pulpettak är mer vanligt.

Detta förslag vill ansluta till den äldre kategorin av
byggnader utan att kopiera dom. Även om
förebilderna i ofta finns utanför kommunen,så är
syftet att ansluta till traktens byggnadskultur o
tradition.

Den främsta lokala, moderna förebilden, är Rudolfska
Huset, en röd villa i Håbo-Tibble Kyrkby.

Platsen är idag en slybevuxen före detta
granplantering. Innan granen planterades, för ca 50
år sen, var det en betesmark. Från fastigheten Öråker
2:33, har det styckats av tre nya tomter, i enlighet
med beslut om förhandsbesked, från 2019. I beslutet
står att 3 stycken enbostadshus får uppföras, med
huvudbyggnaderna i två plan, á 140 kvm, och en
byggnadshöjd á 7 m. Uthus får vara 60 kvm.
“Placeringen av den föreslagna åtgärden är sådan att
den inte bedöms bli nämnvärt exponerad i
landskapet. Åtgärden ansluter till en befintlig samlad
bebyggelse, står det att läsa i beslutet.

De föreslagna tvåvåningsbyggnaderna är 139,8 kvm
och byggnadshöjden är 5,6 m. Uthusen är 60 kvm
och i huvudsak i ett plan.

Öråker 2:38, Nybyggt ca 2015 Öråker 2:31, Nybyggt ca 2005 Lennartsnäs 2:27, Nybyggt ca 2020

Öråker 2:40, Nybyggt ca 2020

Öråker 2:44 Utsikt mot Öråker 2:33, 44, 45, 46

Öråker 2:29, (Skälby)

Frölunda 6:1 Öråker 2:13 Öråker 2:17

Öråker 2:1Öråker 2:31 Skälby 5:1

Öråker 2:22
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Disagården, Ciselören/Okidoki ark., Leksandsgård, Linnes Hammarby, Spalje/Hidemark&Stintzing, SandsHus/Thomas marks, Lada fån Solna, Larssongården/Sundborn

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg,

Rudolfska Huset, Håbo-Tibble Kyrkby

Byggnaders volymer och samspel följer den
Mellansvenska bondbyns principer. Denna
typ återfinns i Uppland, men även
angränsande landskap, och kännetecknas av
en öppen gårdsstruktur med horisontella
lador och mer vertikala bostadshus.
Gårdarna ligger inte tätt, och då
byggnaderna inte heller gör det, flätas de
samman till en gles bystruktur med olika
skala och storlek på husen. Ofta är den röda
färgen en sammanhållande inslag.

En samtida tolkning av denna varierade
hussamling, finns i Håbo-Tibble, liksom i
Sands Hus. (Se bilderna)
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Den vanligaste fasaden på Lennartsnäs, och troligen
även i Sverige, är en rödmålad träpanel, klädd med läkt.
En så kallad Lockläktpanel.

De föreslagna byggnaderna är också klädda med slät
panel och läkt. Men läkten föreslås monterad på olika
vis, på de olika husen. Läkten är tät, gles, vertikal,
horisontell eller diagonal. Genom denna lek med läktens
placering, täthet och orientering, skapas en variation i
den föreslagna bebyggelsen.

Den ger även husen en variation i skala. På långt håll är
volymerna enkla, men på nära håll finns en rikedom på
färg och skuggspel, som även bidrar till att göra husen
mindre massiva. Kanske kan läkten även bidra, som
underlag för klättrande växter?

Lock läkt panel , Läktpanel/ Lacaton Vassal, Läkt på uthus / Dinell Johansson Ark., Faluröd läkt på Villa/ Hidemark & Stintzing Ark.,, Ombyggd Loge/ general Architecture, Paviljong av läkt/Ulriksdals Slott
Svart Villa m läkt / Bornstein Lyckefors Ark., Spaljéläkt / Villa Selma lagerlöf, Falun
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Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg,

Snickarglädje, ornament, krusiduller eller kurbits är
olika namn som beskriver dekor, eller en detaljering av
en byggnad. Dekor som som ger den karaktär och
skapar variation.

I det svenska trähusbyggnadet finns en mycket starkt
tradition av röda byggnader med ett sadeltak. Det är
detaljering och färgsättningen av detaljerna, som skiljer
husen från varandra. Variationen skapas både med form
och färg.

Detta gäller även förslagets byggnader. Två av
huvudbyggnaderna delar infart och gårdsplan. Men de
delar även färgskala, och även med sina uthus. Här har
byggnaderna gröna inslag, förutom den gröda
grundfärgen. Men de är inte identiska. Verandor och
dekorens form är olika.

Det ensamliggande norra husen skiljer sig, genom att ha
gulockra som komplementfärg.
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Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00

17,00
14,00

8,61
8,34

5,00

4,
00

18
,0

0

Öråkers LADAN
längd, ca 56m

Lada, Öråker 2:31
längd, ca 30m

FÖRSLAG, Ö2:44, 45, 46
längd, ca 15,3m

Lada, Öråker 2:29
längd, ca 42m

Villa Rudolf, Håbo-T
längd, ca 15m

Lada, Öråker 2:31
längd, ca 30m

Attefallshus
5x6m

EJ Bygglov

FÖRSLAG, Ö2:44, 45, 46
längd, ca 15,3mVilla Rudolf, Håbo-Tibble

längd, ca 15,2m

Stort lövträd,
typ Lind, Ek, LönnJÄMFÖRANDE STUDIE

Husstorlekar

Attefallshus
5x6m

EJ Bygglov

0,
70

5,
60

7,60
2,00

7,
00

 m
ax

 b
yg

gn
ad

sh
öj

d 
en

lig
t F

ör
ha

nd
sb

es
ke

d

Kontur 221111

Kontur m stöd av Förhandsbesked
(laga kraft 2019 07 15)

Kontur 221201

Kontur 220702

Husens storlek är ej exakt, utan har
uppskattats, från foton, kartor samt
på plats, med enkel utrustning

, 2:45, 2:46

2022 12 01

A 061
Illustration
1: 200 (A3)



27 BYGG.2021.303, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:44 Klodalsvägen 8 - BMN 23/0003-11 BYGG.2021.303, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:44 Klodalsvägen 8 : 7.RevIllustration_556714

Ritn. Nr:
Del:
Skala:

BYGGLOVHANDLING

Plats:      Öråker 2:44
Projekt:   Nybyggnad av enbostadshus
Datum:   2021 09 30
Rev:  B 23 01 10	
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
Rosenlundsgatan 18              118 53 Stockholm
mans@malmborg.se            M + 070 - 491 19 00

Vy mot syd

A 051
Illustration
1: 100 (A3)



27 BYGG.2021.303, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:44 Klodalsvägen 8 - BMN 23/0003-11 BYGG.2021.303, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:44 Klodalsvägen 8 : 8.Yttrandeingenerinrankulturmiljoansvarig_514620

 

  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-01-04   BYGG.2021.303 

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:44 
 

På begäran lämnas yttrande för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Öråker 

2:44. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området runt Skälby 

är även utpekat som ett utvecklingsområde i FÖP för landsbygden. 

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. I det 

perspektivet bedöms åtgärden inte vara till påtaglig skada för riksintresset för 

kulturmiljön. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen i skala, volym, utformning och bebyggelsemönster 

Den berörda fastigheten ligger dock inte i direkt anslutning till den äldre 

bebyggelsen i Skälby. Dessutom finns det redan i anslutning till fastigheten 

bebyggelse med en modernare utformning. Detta möjliggör ett friare 

formspråk.  

Det föreslagna bostadshuset har traditionella inslag och anses tillräckligt 

anpassat efter platsen och bedöms därför inte påtagligt skada kulturmiljön.  

 

Rasmus Sjödahl 
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Fasad m norrFasad m söder Fasad m österFasad m väster

Uthus,; garage & förråd mm
Liggande träpanel 145 mm målad
med ljus Faluröd slamfärg; 5040-Y70R.
Raster av träribbor 34x34 målade med
samma färg. Fönster & Portar målade lika
huvudbyggnad:
grått + guld ockra
Tak m plåtbeläggning,
kulör ca NCS 5040-Y60R

Sektion B-B Sektion A-A Vy mot de södra & västra fasaderna

Fasad m norr
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2023-02-15    

Bygg- och miljönämnden 
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BYGG.2021.304, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:45 
Klodalsvägen 6 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

2. Kontrollansvarig, Måns Malmberg med behörighet K. 

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

57 

Totalt:  40 166 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

cirka 2100 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 267 kvm samt garage- och 

förrådsbyggnad på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till 

kulturmiljö i område. Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med 

ljus falurött färg, takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och 

miljönämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av denna fastighet 

(2019-06-13 § 54 Bmn). 

Ärende blev återremitterad på Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-

03-10 med hänvisning till att byggnaden var för stor och sökande får bearbeta 

nytt förslag. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2023-02-15   

 
 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

för Kungsängen, söder om området Ålsta-Aspvik. Fastigheten ligger inom ett 

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

kulturmiljö. Fastigheten ligger inom ett bebyggelseläge där det redan finns en 

sammanhållen bebyggelse. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen. kommunens kulturmiljöansvarig har i sitt 

yttrande daterad 2022-01-11 uttalat sig att han har inga invändningar mot 

förslaget. 

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 3. 

Bygglovsavdelningen anser att åtgärden med ovan angivna argument kan 

beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §. 

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom den 26 

oktober 2021     

 Nybyggnadskarta som inkom den 08 februari 2023 

 Rev. Markplaneringsritning som inkom den 08 februari 2023 

 Projektbeskrivning som inkom den 23 november 2022 

 Illustration som inkom den 08 februari 2023 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 11 januari 

2022 

 Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom den 08 

februari 2023 

 Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom den 08 februari 2023 

 Fasadritning, färgsättning som inkom den 08 februari 2023 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 
2006 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 
byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 267 kvm samt garage- och 

förrådsbyggnad på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till 
kulturmiljö i område. Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med 

ljus falurött färg, takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och 
miljönämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av denna fastighet 
(2019-06-13 § 54 Bmn). 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-02-15   

 
 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punk 

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska genom en gemensamhetsanläggning bli kopplad till vatten- och 

avlopp. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande i två omgångar enligt 9 kap 25 §, PBL 
samt intern remiss och till kommunens kulturmiljöansvarig, miljöenheten. Inga 
invändningar har inkommit. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnaderna uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. kommunens 

kulturmiljö ansvarig har bekräftat att utformning och färgsättning är väl 
anpassad till område. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Avloppsananläggning får inte utföras utan tillstånd från kommunens Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-02-15   

 
 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

TF Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

 

Bilagor 

1. Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom den 26 

oktober 2021     

2. Nybyggnadskarta som inkom den 08 februari 2023 

3. Rev. Markplaneringsritning som inkom den 08 februari 2023 

4. Projektbeskrivning som inkom den 23 november 2022 

5. Illustration som inkom den 08 februari 2023 

6. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 11 januari 

2022 

7. Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom den 08 

februari 2023 

8. Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom den 08 februari 2023 

9. Fasadritning, färgsättning som inkom den 08 februari 2023 

Beslut sänds till 

 Sökande delges med delgivningskvitto 

 

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:33 

 Öråker 2:1 
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Sökande av bygglov, i enlighet med positivt förhandsbesked, beslut 2019 06. 
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070-491 19 00

mans@malmborg.se

Måns

Malmborg

070-491 19 00

mans@malmborg.se
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Komplettering av
Bygglovsansökan

Öråker 1:44,45 & 46
Upplands-Bro Kommun
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
2022 01 27

REV 22 11 22

Inspirationsbild; Faluröd Huvudbyggnad uppförd i två
våningar med artikulerad mitparti och grönskande
trädgård m grusyta.
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Bilaga till Bygglovsansökan avseende
Nybyggnad av enbostadshus, Öråker 2:44, 2:45 samt 2:46.

Orientering
Fastigheterna Öråker är belägna mellan Skälby och Ålsta,
på Lennartsnäshalvön och avstyckade, efter ett positivt
förhandsbesked, under våren 2021. Marken är ett fd
hygge, som är bevuxet med björksly och enstaka granar.
Dessa granar planterades på det som fram till i slutet av
1960-talet var hag- och betes-mark, men avverkades ca
2010 av en tidigare ägaren.

Förslaget
På de tre fastigheterna förreslås sammanlagt 3 stycken
enbostadshus med tillhörande uthus. Byggnaderna är
lokaliserade utefter Klodalsvägen. Två av
huvudbyggnaderna bildar tilsammans med sina uthus en
klunga, En gårdsbidning som refererar till traktens gårdar.
Dem tredje nordliga huvudbyggnaden ligger för sig sjäv.
Byggnadernas placering och gruppering är inspirerad av
Uppländska bondbyar, före skiftesreformerna.
Byggnaderna organiserade sig då i, ofta rektangulära
klungor utefter vägarna. Dessa byar innehöll byggnader av
olika skala och storlek. I den andra halvan av 1800-talet,
blev det vanligt att de målades röda, med kopparhaltig
slamfärg. Denna variation av höjd, storlek och skala är en
viktig del av förslaget. Förhoppningen är att detta ska
förstärkas av små bygglovbefriade byggnader i framtiden.

Kulturhistoriska förankring
Skälby är en plats med kulturhistoriska värden. Förslaget
försöker ansluta till dessa genom placering, materialval
samt färgsättning. Men det handlar inte om en kopiering
av äldre bebyggelse. Byggtekniken kommer vara modern,
och byggnaderna kommer ha ett uttryck som även
speglar vår tid. Till exempel är ambitionen att husen skall
producera mer energi än de förbruka, genom solfångare
på taken. Liksom äldre lantgårdar är det symmetriska
entrefasad med ett markerat mittparti mot gårdsplanen.
De föreslagna byggnaderna saknar vita hörnplankor,
precis som 1700-talsgården på bilden.

Naturvärden
På fastigheten finns idag gles granskog och lövsly.
Ambitionen är att återställa ett öppnare landskap med
inslag av ädellövskog, tex ek och ask, samt en lägre
undervegetation, klippt eller betad. I anslutning till
byggnaderna planeras fruktträd att planteras. Det raka
dräneringsdike som genomkorsar stamfastigheten är
tänkt att justeras, så att diket blir en biotop för
vattenlevande djur och växter. Denna justering är ej en del
av ansökan. Förslaget avser därmed förbättra eller
bibehålla områdets naturvärden.

Vatten, Avlopp & Dagvatten
I samband med att förslaget beviljades positivt
förhandsbesked gjordes en redovisning av
dagvattenhantering samt en lösning för vatten och
avlopps-problematiken. Den är en del av denna ansökan.

Kartbild, oskiftat by, Västmanland, 1863

Brunsta Gård, Håbo Kommun, Uppland

Traditionellt lantgård m gårdsplan, troligen 1700-tal, Föreslagen fasadutformning

Föreslagen placering av byggnader

Befintliga byggnader samt de tre föreslagna i bildens mitt

Ålsta

Skälby
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Ciselören, Okidoki ark., Anders Ols, Falu Rödfärgsfasader x 3, Ornässtugan, , Carlsgården, Villa Callin E.G. Asplund, Hammars, Hälsingegård

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg
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Bommars,/Världsarv, Sandby,/Tierp K:n, Ullvsunda/Brunnberg&Forshed, Larssongården/Sundborn, Faluröd lockläktpanel m grönt fönster, Nannberg/General Architecture, Hälsingegård Alfta

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg,
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Disagården, Ciselören/Okidoki ark., Leksandsgård, Linnes Hammarby, Spalje/Hidemark&Stintzing, SandsHus/Thomas marks, Lada fån Solna, Larssongården/Sundborn

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg,
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

 Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-01-04   BYGG.2021.304 

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:45 
 

På begäran lämnas yttrande för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Öråker 

2:45. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området runt Skälby 

är även utpekat som ett utvecklingsområde i FÖP för landsbygden. 

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. I det 

perspektivet bedöms åtgärden inte vara till påtaglig skada för riksintresset för 

kulturmiljön. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen i skala, volym, utformning och bebyggelsemönster 

Den berörda fastigheten ligger dock inte i direkt anslutning till den äldre 

bebyggelsen i Skälby. Dessutom finns det redan i anslutning till fastigheten 

bebyggelse med en modernare utformning. Detta möjliggör ett friare 

formspråk.  

Det föreslagna bostadshuset har traditionella inslag och anses tillräckligt 

anpassat efter platsen och bedöms därför inte påtagligt skada kulturmiljön.  

 

Rasmus Sjödahl 
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BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, 
Klodalsvägen 4 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus och garage med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 9 kap. 31 § 

2. Kontrollansvarig, Måns Malmberg med behörighet K. 

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

57 

Totalt:  40 166 kronor 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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

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

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

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

till Upplands-Bro kommun, Bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

cirka 2170 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 267 kvm samt garage- och 

förrådsbyggnad på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till 

kulturmiljö i område. Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med 

ljus falurött färg, takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och 

miljönämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av denna fastighet 

(2019-06-13 § 54 Bygg- och miljönämnden). 

Ärende blev återremitterad på Bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-

03-10 med hänvisning till att byggnaden var för stor och sökande får bearbeta 

nytt förslag. 



29 BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, Klodalsvägen 4 - BMN 23/0003-10 BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, Klodalsvägen 4 : BYGG.2021.305, Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage, ÖRÅKER 2:46, Klodalsvägen 4

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2023-02-13    

 
 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och tätortsavgränsningen 

för Kungsängen, söder om området Ålsta-Aspvik. Fastigheten ligger inom ett 

kulturhistoriskt intressant område och ingår i Görväln riksintresse för 

kulturmiljö. Fastigheten ligger inom ett bebyggelseläge där det redan finns en 

sammanhållen bebyggelse. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen. kommunens kulturmiljöansvarig har i sitt 

yttrande daterad 2022-01-11 uttalat sig att han har inga invändningar mot 

förslaget. 

Byggnaden uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL samt är 

tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punkt 3. 

Bygglovsavdelningen anser att åtgärden med ovan angivna argument kan 

beviljas bygglov i enighet med PBL 9 kap. 31 §. 

Beslutsunderlag 

 Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom den 26 

oktober 2021    

 Situationsplan som inkom den 17 november 2022  

 Nybyggnadskarta som inkom den 17 november 2022 

 Rev. Markplaneringsritning som inkom den 30 september 2021 

 Projektbeskrivning som inkom den 23 november 2022 

 Illustration som inkom den 18 januari 2023 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 11 januari 

2022 

 Yttrande med erinran vid första omgång av grannhörande, Öråker 2:41, 

22 november 2021  

 Yttrande med erinran, Skälby 5:1 som inkom den 22 november 2021 

 Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom den 18 

januari 2023 

 Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom den 18 januari 2023 

 Fasadritning, färgsättning som inkom den 18 januari 2023 

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomtens storlek är 

cirka 2000 kvm som ska innehålla en huvudbyggnad om två våningar med en 

byggnadsarea på 140 kvm och en bruttoarea på 267 kvm samt garage- och 

förrådsbyggnad på 60 kvm. Färgsättning av byggnader ska anpassas till 

kulturmiljö i område. Byggnaderna uppförs i huvudsak av trä och målas med 

ljus falurött färg, takbeläggningen består av rött tegel. Bygg- och 
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miljönämnden har beviljat förhandsbesked för nybyggnad av denna fastighet 

(2019-06-13 § 54 bygg- och miljönämnden). 

Tillgänglighet 

Byggnaden är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga i enlighet med Plan- och bygglagen 8 kap. 1 § punk 

3.  

Vatten och avlopp 

Fastigheten ska genom en gemensamhetsanläggning bli kopplad till vatten- och 

avlopp. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande i två omgångar enligt 9 kap 25 §, PBL 

Invändningar har inkommit från Skälby 5:1 samt Öråker 2:41 vid första 

omgången. Inga invändningar har inkommit vid andra omgång av 

grannhörande.  

Intern remiss har skickats till kommunens kulturmiljöansvarig, miljöenheten. 

Inga invändningar har inkommit. 

Kommunicering gjordes med sökande om inkomna yttrande för eventuellt 

bemötande, inga svar har inkommit från sökande. 

Utformning och skäl till beslut 

Byggnaderna uppfyller utformningskravet i 2 och 8 kapitlet PBL. kommunens 

kulturmiljö ansvarig har bekräftat att utformning och färgsättning är väl 

anpassad till område. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Avloppsananläggning får inte utföras utan tillstånd från kommunens Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 
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rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

TF Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Rev. ansökan samt anmälan om kontrollansvarig som inkom den 26 

oktober 2021    

2. Situationsplan som inkom den 17 november 2022  

3. Nybyggnadskarta som inkom den 17 november 2022 

4. Rev. Markplaneringsritning som inkom den 30 september 2021 

5. Projektbeskrivning som inkom den 23 november 2022 

6. Illustration som inkom den 18 januari 2023 

7. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 11 januari 

2022 

8. Yttrande med erinran vid första omgång av grannhörande, Öråker 2:41, 

22 november 2021  

9. Yttrande med erinran, Skälby 5:1 som inkom den 22 november 2021 

10. Rev. Plan- och fasadritningar för garagebyggnad som inkom den 18 

januari 2023 

11. Rev. Planer, fasader- och sektionsritningar för huvudbyggnad som 

inkom den 18 januari 2023 

12. Fasadritning, färgsättning som inkom den 18 januari 2023 

Beslut sänds till 

Med delgivningskvitto till: 

 Sökande  

 Sälby 5:1 

 Öråker 2:41 
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Kungörelse: 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet 

ska kunna vinna laga kraft. 

Meddelande om kungörelse: 

 Öråker 2:33 

 Öråker 2:1 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

�

Öråker 2:46

Klodalsvägen 4

196 93

Kungsängen

✔

✔

190730

2022-04-01 12 månader

✔ ✔

✔

✔

140+60 kvm 240 kvm 320 kvm

✔ Faluröd ljus 4550-Y70R

✔ Zink 2502-B

✔ ✔ Karm & båge 2020-Y10R

✔

✔

✔
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Värmepump Vatten Platta på mark
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✔ ✔

Sökande av bygglov, i enlighet med positivt förhandsbesked, beslut 2019 06. 

Lennartsnäs Projekt AB /    c/o Malmborg

556883-5465

Rönnvägen 5

121 34 

Enskededalen

070-491 19 00

mans@malmborg.se

Måns

Malmborg

070-491 19 00

mans@malmborg.se
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Komplettering av
Bygglovsansökan

Öråker 1:44,45 & 46
Upplands-Bro Kommun
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB
2022 01 27

REV 22 11 22

Inspirationsbild; Faluröd Huvudbyggnad uppförd i två
våningar med artikulerad mitparti och grönskande
trädgård m grusyta.
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Bilaga till Bygglovsansökan avseende
Nybyggnad av enbostadshus, Öråker 2:44, 2:45 samt 2:46.

Orientering
Fastigheterna Öråker är belägna mellan Skälby och Ålsta,
på Lennartsnäshalvön och avstyckade, efter ett positivt
förhandsbesked, under våren 2021. Marken är ett fd
hygge, som är bevuxet med björksly och enstaka granar.
Dessa granar planterades på det som fram till i slutet av
1960-talet var hag- och betes-mark, men avverkades ca
2010 av en tidigare ägaren.

Förslaget
På de tre fastigheterna förreslås sammanlagt 3 stycken
enbostadshus med tillhörande uthus. Byggnaderna är
lokaliserade utefter Klodalsvägen. Två av
huvudbyggnaderna bildar tilsammans med sina uthus en
klunga, En gårdsbidning som refererar till traktens gårdar.
Dem tredje nordliga huvudbyggnaden ligger för sig sjäv.
Byggnadernas placering och gruppering är inspirerad av
Uppländska bondbyar, före skiftesreformerna.
Byggnaderna organiserade sig då i, ofta rektangulära
klungor utefter vägarna. Dessa byar innehöll byggnader av
olika skala och storlek. I den andra halvan av 1800-talet,
blev det vanligt att de målades röda, med kopparhaltig
slamfärg. Denna variation av höjd, storlek och skala är en
viktig del av förslaget. Förhoppningen är att detta ska
förstärkas av små bygglovbefriade byggnader i framtiden.

Kulturhistoriska förankring
Skälby är en plats med kulturhistoriska värden. Förslaget
försöker ansluta till dessa genom placering, materialval
samt färgsättning. Men det handlar inte om en kopiering
av äldre bebyggelse. Byggtekniken kommer vara modern,
och byggnaderna kommer ha ett uttryck som även
speglar vår tid. Till exempel är ambitionen att husen skall
producera mer energi än de förbruka, genom solfångare
på taken. Liksom äldre lantgårdar är det symmetriska
entrefasad med ett markerat mittparti mot gårdsplanen.
De föreslagna byggnaderna saknar vita hörnplankor,
precis som 1700-talsgården på bilden.

Naturvärden
På fastigheten finns idag gles granskog och lövsly.
Ambitionen är att återställa ett öppnare landskap med
inslag av ädellövskog, tex ek och ask, samt en lägre
undervegetation, klippt eller betad. I anslutning till
byggnaderna planeras fruktträd att planteras. Det raka
dräneringsdike som genomkorsar stamfastigheten är
tänkt att justeras, så att diket blir en biotop för
vattenlevande djur och växter. Denna justering är ej en del
av ansökan. Förslaget avser därmed förbättra eller
bibehålla områdets naturvärden.

Vatten, Avlopp & Dagvatten
I samband med att förslaget beviljades positivt
förhandsbesked gjordes en redovisning av
dagvattenhantering samt en lösning för vatten och
avlopps-problematiken. Den är en del av denna ansökan.

Kartbild, oskiftat by, Västmanland, 1863

Brunsta Gård, Håbo Kommun, Uppland

Traditionellt lantgård m gårdsplan, troligen 1700-tal, Föreslagen fasadutformning

Föreslagen placering av byggnader

Befintliga byggnader samt de tre föreslagna i bildens mitt

Ålsta

Skälby
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Ciselören, Okidoki ark., Anders Ols, Falu Rödfärgsfasader x 3, Ornässtugan, , Carlsgården, Villa Callin E.G. Asplund, Hammars, Hälsingegård

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg
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Bommars,/Världsarv, Sandby,/Tierp K:n, Ullvsunda/Brunnberg&Forshed, Larssongården/Sundborn, Faluröd lockläktpanel m grönt fönster, Nannberg/General Architecture, Hälsingegård Alfta

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg,
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Disagården, Ciselören/Okidoki ark., Leksandsgård, Linnes Hammarby, Spalje/Hidemark&Stintzing, SandsHus/Thomas marks, Lada fån Solna, Larssongården/Sundborn

Inspiration och referenser avseende gårdsbildning, volym, detaljering och färg,
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Vy mot norr

Klodalsvägen

Öråker 2:44

Öråker 2:46
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 

Rasmus Sjödahl 

Kulturmiljöansvarig 

rasmus.sjodahl@upplands-bro.se 

2022-01-04   BYGG.2021.305 

  

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Yttrande. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
och garage. Öråker 2:46 
 

På begäran lämnas yttrande för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Öråker 

2:46. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området runt Skälby 

är även utpekat som ett utvecklingsområde i FÖP för landsbygden. 

Bygglovet gäller ett bebyggelseläge där det redan finns en sammanhållen 

bebyggelse. I den aspekten är nybyggnationen i enlighet med 

rekommendationer, att ny bebyggelse placeras intill befintlig bebyggelse. I det 

perspektivet bedöms åtgärden inte vara till påtaglig skada för riksintresset för 

kulturmiljön. 

I FÖP för landsbygden pekas området ut som känsligt för åtgärder som bryter 

mot den äldre bebyggelsen. Ny bebyggelse i området bör anpassas till den 

äldre befintliga bebyggelsen i skala, volym, utformning och bebyggelsemönster 

Den berörda fastigheten ligger dock inte i direkt anslutning till den äldre 

bebyggelsen i Skälby. Dessutom finns det redan i anslutning till fastigheten 

bebyggelse med en modernare utformning. Detta möjliggör ett friare 

formspråk.  

Det föreslagna bostadshuset har traditionella inslag och anses tillräckligt 

anpassat efter platsen och bedöms därför inte påtagligt skada kulturmiljön.  

 

Rasmus Sjödahl 
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Från: Kristian Cronsell
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2021.305 Grannhöranden
Datum: den 22 november 2021 12:33:39

Hej
Jag vill lämna mina synpunkter gällande ansökan om bygglov för fastigheten ÖRÅKER
2:46, diarienummer BYGG.2021.305.

Jag har två synpunkter som jag vill ha besvarade.
1. Tillgången till vatten.
Fler än 10 fastigheter i det direkta närområdet har egen borrade brunnar och hämtar sitt
vatten inom denna grundvattentäkt. Att bevilja ytterligare bygglov där fastigheten avser att
borra en brunn riskerar att påverka tillgången till vatten för dem redan befintliga brunnarna
och deras fastigheter.
Därför vill jag att man inom beslutet utreder påverkan på tillgången på grundvatten och
lämnar en försäkran om att befintliga fastigheter inte kommer att påverkas.

2. Byggnadens arkitektur avviker från den den förväntade inom detta Kulturlandskap.
Fastigheten ligger på landsbygden, utanför detaljplanens planerat område. Den svenska
landsbygden är ett kulturlandskap där typiskt byggnation kan sammanfattas till :"rött hus
med vita knutar". 
Jag anser att arkitekturen för detta hus avviker från den förväntade inom vårt svenska
kulturlandskap.
Speciellt är en sådan detalj att yttertaket inte sticker ut över fasaden på kortsidorna av stor
betydelse. Avsaknaden av detta ger byggnaden mer en "lådformad" karaktär.
Därför önskar jag att man avslår denna ritning och istället tar fram ett förslag mer anpassat
till det svenska kulturlandskapet.

Mvh
Kristian Cronsell
Kronogårdsvägen 16
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         Lars Otto Thorin 
                                                                             Skälby Gård  
                                                                                   

___________________________________________________________________________ 
 
Lars Otto Thorin Tel. 070-741 13 26 Bankgiro  877-3335 
Kronogårdsvägen 6    
196 93 Kungsängen   

                                                                                    
 
Till Samhällsbyggnadskontoret 
Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
 
Grannhörande BYGG.2021.305 Öråker 2:46 m.fl. Klodalsvägen 
 
Som granne och ägare till jordbruksfastigheten Skälby 5:1, har jag tidigare 
framfört synpunkter kring ytterligare byggnation i omgivningen kring 
Skälby Gård. Vid ett samråd, i kommunens regi, för några år sedan väcktes 
en idè kring en ”klusterbyggnation” SV om Skälby Gård. Församlingen gav 
då en klar negativ syn på dessa idèer. Trots detta lever dessa tankar kvar 
och drivs på av jordbruksfastigheten Öråker (Ebba Horn) och 
arkitektföretaget Måns Malmborg. Dessa båda berörs inte av 
olägenheterna som en ökad exploatering för med sig för boende på och 
kring Skälby Gård. 
 
Dessa hus, som nu är aktuella, strider dessutom arkitekturmässigt mot vad 
regelverket säger för byggnation på Lennartsnäshalvön. Hänvisar 
därvidlag till en annan bygglovsansökan på Skälby som är under 
behandling. 
 
I sammanhanget återkommer jag till problemen med Kronogårdsvägen, 
där kommunen påtagit sig skötselansvaret enligt Regeringsrättsbeslut, men 
som man helt negligerar. Jag vill att kommunen ordnar upp dessa 
olägenheter, som man medverkat till, innan ytterligare läggs på. Sedan jag 
för mer än ett år sedan påvisade Regeringsrättens beslut kring vägen har 
jag och andra varit i kontakt med kommunen både skriftligen och 
muntligen med såväl tjänstemän som politiker – Charlotte Ahlstrand, 
Fredrik Kjos, Marcus Sköld, Anders Åkerlind – utan att något händer. Vill 
att detta kommer upp i kommunstyrelsen som beslutar om vems bord detta 
skall ligga på och skriftligen dokumenterar detta som jag får ta del av. 
 
Skälby gård 2021-11-22 
 
 
Lars Otto Thorin 
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         Lars Otto Thorin 
                                                                             Skälby Gård  
                                                                                   

___________________________________________________________________________ 
 
Lars Otto Thorin Tel. 070-741 13 26 Bankgiro  877-3335 
Kronogårdsvägen 6    
196 93 Kungsängen   
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ALL.2023.100, BMN verksamhetsberättelse 
2022 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse för 2022 enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2022. Uppföljningen av nämndens politiska mål 

och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I 
uppföljningen av det ekonomiska resultatet redovisas att nämnden gör ett 

underskott på 2,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023 

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Bygg- och miljönämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2022. Uppföljningen av nämndens politiska mål 

och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I 

uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden inte 

når de mål som sattes för verksamhetsåret 2022. 

Barnperspektiv 

Verksamhetsberättelsen 2022 summerar bygg- och miljönämndens uppgifter 

för att värna och säkerställa god samhällsbyggnad samt människors hälsa och 

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

utveckling.  
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Bilagor 
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1 Inledning 
1.1 Vinjett 
1.2 Ansvarsområde och organisation  
Ansvarsområde 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.  
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.  
Bygg- och miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett 
flertal andra lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning 
(2014:880) om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel i syfte att skydda människors hälsa och miljön.  
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 
Organisation 
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns 
avdelningarna miljö- och stadsbyggnadsavdelningen samt tekniska avdelningen. 
Under miljö- och stadsbyggnadsavdelningen ligger enheterna bygglov, miljö, mark- och 
natur samt plan och exploatering. 
Det är bygglovsenheten och miljöenheten som genomför arbetet inom nämndens 
ansvarsområde 

1.3 Viktiga händelser under året 
Miljöenheten 
Ekonomi 
Miljöenheten gick under 2022 med ett stort underskott. Orsakerna till detta är flera men 
den stora orsaken är ett ospecificerat intäktskrav om 1,8mnkr som inte kan hanteras. 
Vidare höjdes taxorna senast 2016 (livsmedelslagstiftningen) och 2019 (övriga 
lagstiftningsområden). Efter detta har ingen indexreglering skett. I taxorna finns även 
behov av att genomföra ändringar i bestämmelserna för att skapa förutsättningar för 
avgiftsuttag enligt gällande lagstiftning. Utöver detta finns behov av översyn av 
arbetssätt och rutiner gällande avgiftsuttag på miljöenheten. Detta arbete har påbörjats 
och kommer att fortsätta under 2023.  
Personalresurser 
Under 2022 har miljöenheten till stor del varit utan en ordinarie chef. På grund av detta 
har inspektörer delvis arbetat som samordnare och generellt tagit mer ansvar för det 
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strategiska och administrativa arbetet på enheten. Detta har medfört att det inte funnits 
lika mycket tid att lägga på tillsyn. Under de senaste åren har miljöenheten också haft 
stor omsättning på personal. Rekrytering av nya medarbetare liksom onboarding av ny 
personal har även det varit tidskrävande arbete under 2022 som till stor del utförts av 
inspektörerna. 
Tillsyns- och kontrollplaner följs inte 
Miljöenheten bedriver tillsyn utifrån ett flertal lagstiftningar. Inom livsmedelskontrollen 
finns problem med att utföra den kontroll som behövs, så även under 2022. Problemen 
har funnits i flera år och en kontrollskuld ackumulerades under coronapandemin. 
Livsmedelsverket har uppmärksammat problemet och begärde under 2022 att bygg- och 
miljönämnden skulle redovisa hur detta ska hanteras. Gällande tillsynen av alkohol och 
tobakslagstiftningen finns även där problem med att utföra den tillsyn som behövs. 
Länsstyrelsen, som utför tillsyn över kommunerna inom dessa lagstiftningar, har under 
2022 riktat allvarlig kritik mot kommunen för hur tillsynen utförs. Miljöenheten 
bedriver också tillsyn utifrån miljöbalken. Inom ramen för denna finns många olika 
typer av objekt. Arbetet med tillsyn av förorenade områden, strandskydd och enskilda 
avlopp är omfattande och viktiga tillsynsområden för Upplands-Bro kommun. Stora 
delar inom dessa tillsynsområden skjuts dock återkommande upp. 

Bygglovsenheten 
Kundnöjdhet 
I april presenterades SBAs och SKRs mätning av NKI inom kommunens myndighets-
verksamheter. Upplands-Bro fick högsta resultat inom SBA. 
Ny taxa 
En ny PBL-taxa började gälla från och med 1 januari 2022. 
Tillsynsverksamhet 
Tillsynsverksamheten har prioriterats. 
Digitalisering 
Utveckling av det digitala arkivet genom att ge möjlighet för externa användare, 
medborgare, mäklare med flera att söka och ladda ner öppen information i ärenden. 
Lagändringar 
Ändringar i PBL och PBF började gälla den 1 augusti 2022 om effektivisering av 
byggnadsnämndens tillsyn, certifierade byggprojekteringsföretag. En ny EU-förordning 
påverkar handläggningstiden för vissa bygglov med startbesked. Den trädde i kraft i 
december 2022. Förordningen innebär bland annat att handläggningstiden för vissa 
ärenden om bygglov med startbesked som rör förnybar energi inte får överskrida 3 
månader. 
Ärenden av större betydelse 
Nämnden har yttrat sig i flera större planprojekt som ligger för antagande, till exempel 
Klövberga och Säbyholm. 
Bygglov har getts bland annat för större affärshusetablering vid Klövtorpsvägen, 
uppförande av kaj- och brygganläggning i Bro Mälarstrand, nybyggnad av LSS boende i 
Brunna, nybyggnad av bostäder i Bro Trädgårdsstad, Tibbleängen, Kokillbacken, 
Brogårdsstaden, nybyggnad av gemensamhetshus Gläntan vid Bro station. 
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2 Mål och resultat 
2.1 Stärka demokratin 
2.1.1 Uppdrag: Invånarperspektivet alltid främst 
Beskrivning 

Ett antal prioriterade insatser behövs för att nå målen även under åren 2022–2024. Till 
exempel att fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna. Det sker bland annat genom 
ett ökat samarbete med kontaktcenter. Det ger bättre service och frigör tid för  
handläggaren att handlägga ärenden. 

2.1.2 Uppdrag: En hållbar tillväxtkommun med god service 
Beskrivning 

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare 
resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för kommande 
budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver 
verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort 
antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en 
tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell för nämndens 
tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska implementeras. 

2.1.3 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 
Beskrivning 

Myndighetsutövning ska upplevas effektivare och kundanpassad. 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 Målvärde 2022  
Kundnöjdhet 
NKI bygglov 
(företag) 

 
78  74  80 

 

Kundnöjdhet 
bygglov NKI 
(privatpersoner
) 

 

74  73 73 80 

 

Kundnöjdhet 
(NKI 
privatpersoner) 
miljö- och 
hälsoskydd 

 

 70 70 70 70 

 

Kundnöjdhet 
(NKI företag), 
miljö- och 
hälsoskydd 

 

71 76 76 76 70 

 

Kundnöjdhet 
(NKI företag), 
livsmedel 

 
89 87 87 87 82 

 

Kundnöjdhet 
(NKI företag), 
servering 

 
    82 
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Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 Målvärde 2022  
Andel 
telefonsamtal 
som blir 
besvarade av 
Kontaktcenter 
är 65% 

 

66 65 45 51 65 

 

Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- och hälsoskydd 

Över målvärdet (70) för 2022. Resultatet är dock baserat på 7 inkomna svar. Vilka 
företag som svarar på undersökningen har stor betydelse då deras synpunkter ger stort 
utslag med så få svarande. 

Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel 

Över målvärdet (82) för 2022. Under året har 19 svar inkommit vilka ligger till grund 
för resultatet. Resultatet är något lägre än 2021, då var resultatet 95 vilket bedöms som 
väldigt högt. 

Kundnöjdhet (NKI företag), servering 

Tillräckliga svar har inte inkommit och därmed finns inget resultat. Enbart två svar 
under 2022 har inkommit. 

Andel telefonsamtal som blir besvarade av Kontaktcenter är 65% 

Målet för indikatorn uppnås inte. Det finns behov av ett större samarbete mellan 
miljöenheten och kontaktcenter. Under 2022 har miljöenheten bland annat uppdaterat 
ansvarslistan för att kontaktcenter lättare ska kunna hänvisa till rätt person när samtal 
behöver kopplas vidare. Det är ett nödvändigt arbete men bidrar dock inte till att 
kontaktcenter kan öka sin frekvens av samtal som de själva kan besvara. För detta krävs 
löpande avstämningar och eventuellt även utbildning. Det arbetet fortsätter under 2023. 

2.2 Hållbart samhällsbyggande 
2.2.1 Uppdrag: Effektivare samhällsbyggnadsprocess 
Beskrivning 

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom 
förvaltningen. En ökad delaktighet i planarbetet behövs för att säkerställa att  
detaljplanernas syften kommer med i byggskedet. Nämnden arbetar på att  
effektivisera tillsynsarbetet inom bygglovsverksamheten och utökade resurser  
kommer läggas på detta. 

2.2.2 Uppdrag: En hållbar tillväxtkommun med god service 
Beskrivning 

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare 
resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för  kommande 
budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver 
verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort 
antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en 
tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell  
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för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska  
implementeras. 

2.2.3 Nämndmål: Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar 
och attraktiv boende- och livsmiljö 

Beskrivning 

Kommuninvånarna ska ha god tillgång till rekreationsområden och bostadsnära 
grönområden, samt en tilltalande och trygg bebyggd miljö. 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 Målvärde 2022  
Andel projekt 
där 
miljöinspektöre
r har deltagit i 
alla planer 

 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

2.2.4 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

Det ska bli enklare och snabbare att hantera ansökningar med bibehållen rättssäkerhet. 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall 2022 Målvärde 2022  
Handläggnings
tid för bygglov 
från att 
ansökan 
kommer in till 
beslut är 5 
veckor 

 

5 7 7 7 5 

 

Handläggnings
tid för bygglov 
från 
komplettansök
an till beslut 
(medelvärde) 2 
v 

 

1 Veckor 1 Veckor 1 Veckor 1 Veckor 2 

 

Handläggnings
tid för 
strandskyddsär
enden som 
kommer in 
under 2021 är 
6 månader 

 

11 11 11 11 6 

 

Handläggstid 
för 
förhandsbeske
d från ansökan 
kommit in till 
beslut är 20 
veckor 

 

16 22 22 22 20 

 

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

Handläggningstiderna för bygglov inom 5 veckor gäller delegationsärenden som inte 
behöver tas upp till nämnd. Utfall och mål är antal veckor. 
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Handläggningstid för bygglov från komplettansökan till beslut (medelvärde) 2 v 

Handläggningstiderna för bygglov 2 inom två veckor gäller delegationsärenden som 
inte behöver tas upp till nämnd. Utfall och mål är antal veckor. 

Handläggningstid för strandskyddsärenden som kommer in under 2021 är 6 månader 

Handläggningstiderna för strandskyddsärenden med mål på 6 månader är mätt på den 
totala tiden från ansökan kommer in till beslut i nämnden. Under 2021 handlades 19 
dispensansökningar och fyra förfrågningar om en dispens krävs. Nio av dispens-
ansökningarna avskrevs eftersom ingen dispens krävdes. Ingen av de fyra 
förfrågningarna krävde dispens. Nio ansökningar beviljades av nämnden och en 
ansökan återtogs. 

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

Handläggningstiderna för förhandsbesked med mål 20 veckor är mätt på den totala tiden 
från ansökan kommer in till beslut i nämnden. 
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3 Ekonomi 
3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 
Avvikelse 

2021 
(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 
Bygglovsverksam
heten 9 352 8 475 10 335 8 037 -983 -438 -1 421 -1 580 
Miljöverksamhet 8 896 4 483 8 492 3 265 404 -1 218 -814 -1 595 
Livsmedelsverks
amhet, tobak, 
alkohol, 
läkemedel 1 863 1 303 1 862 970 1 -333 -332 264 
Summa 20 111 14 261 20 689 12 272 -578 -1 989 -2 567 -2 911 
Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 
Bygglovsverksa
mhet 635 15 635 15 0 0 0 
Miljöverksamhet 230 6 230 6 0 0 0 
Livsmedelsverks
amhet, tobak, 
alkohol, 
läkemedel 0 0 0 0 0 0 0 
Summa 865 21 865 21 0 0 0 

3.2 Ekonomisk analys 
Bygg- och miljönämnden gick under 2022 med ett stort underskott. Orsakerna till detta 
är flera men den stora orsaken är ett ospecificerat intäktskrav om 1,8mnkr som inte kan 
hanteras. Vidare höjdes taxorna senast 2016 (livsmedelslagstiftningen) och 2019 (övriga 
lagstiftningsområden). Efter detta har ingen indexreglering skett på miljösidan. I 
taxorna finns även behov av att genomföra ändringar i bestämmelserna för att skapa 
förutsättningar för avgiftsuttag enligt gällande lagstiftning. Då verksamheten varit 
underfinansierad från start så har vissa kostnadsposter varit orealistiska. 

3.3 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

budget 
Redovisat 

2021 
Budget 

2022 
Redovisat 

2022 
Kvar av 
budget 

2022 
Ombudgete
ras till 2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Digitalisering e-
tjänster 1 116  1 116 498 618 618 
Summa 1 116  1 116 498 618 618 
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3.4 Kommentarer investeringsredovisning 
Digitaliseringsprojekt för att införa e-arkiv och e- tjänster inom Bygglovs- och 
miljöenheten. Tidigare låg detta i en gemensam pott för digitalisering inom 
kommunstyrelsen. 
Under året har installation av programvara genomförts och arbetet fortgår med 
digitalisering för bygglovsarkivet. Inför 2023 finns behov av att utveckla flera e-tjänster 
och ärendehanteringssystemet för både bygglov och Miljöenheten och enheterna äskar 
därmed om att kvarvarande medel av investeringsbudgeten överförs till 2023. 
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4 Intern styrning och kontroll 
4.1 Uppföljning av kontrollmoment 
4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 
Process: Tillsyn, miljö 
Förtydligande av process 

Tillsyn av verksamheter som betalar fast årlig tillsynsavgift. Säkerställa kompetens, 
resurser och prioritering av tillsyn i förhållande till övrig handläggning i verksamheten. 

Risker: Uppföljning av miljöärenden missas på grund av resursbrist 
Kontrollmoment Kommentar 
Uppföljning av att tidsatta aktiviteter i nämndens beslut 
genomförts.  
 
 

 

Risker: Utebliven tillsyn kan leda till sämre miljöförhållanden i kommunen och sämre arbetsmiljö 
i verksamheten 
Kontrollmoment Kommentar 
Tillsyn vs. betald fast årlig tillsynsavgift  
 
 

 

Process: Tillsyn, bygglov 
Förtydligande av process 

Tillsynsbesök 

Risker: Minskat förtroende och bristande rättssäkerhet till följd av uteblivna tillsynsbesök 
Kontrollmoment Kommentar 
Se till att inkomna tillsynsärenden blir behandlade  
 
 

 

4.2 Uppföljning av åtgärder 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2023-02-15    

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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ALL.2023.101, BMN nämndplan och 
verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att nämndplan 2023 godkänns i enlighet med 

samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs 
av lagar. Nämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och 

välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

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

gällande lagstiftning. Förutom att nämndens verksamhet styrs av olika lagar 
påverkas arbetet av olika mål. Bland de mål som påverkar nämndens arbete 
märks nationella miljökvalitetsmål, regionala miljö- och folkhälsomål, 

miljökvalitetsnormer, förvaltningsrättsliga regler, angivna tillsynsintervaller 
och lokala politiska dokument. Ett övergripande mål för nämnden är att 

kontakter med enskilda ska fungera så smidigt och enkelt som möjligt utan 
onödigt dröjsmål. Det ska vara lätt att göra rätt i Upplands-Bro kommun. 

Nämndens verksamhetsplan (nämndplan) för 2023 återfinns i förslag till 

nämndplan 2023 

Beslutsunderlag 

 Förslag till nämndplan 2023 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februarai 2023 

Barnperspektiv 

 Det föreslagna underlaget till nämndplan påverkar inte kommunens barn och 

unga direkt. Men i förlängningen skapar en budget i balans en mer rättssäker 

och effektiv kommun för alla medborgare.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-02-15   

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonas Uebel 

Chef, miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 

 

Hany Touman  Camilla Gisselberg Östergren 

Tf Bygglovschef   Miljöchef 

 

Bilagor 

1. Nämndplan 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomiavdelningen 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. 
Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och 
välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 
bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 
miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande 
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 
alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och 
miljön. 
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för 
att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att 
bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 
 
Bygg- och miljönämnden är den myndighet som utövar lokal tillsyn enligt gällande 
lagstiftning. Förutom att nämndens verksamhet styrs av olika lagar påverkas arbetet av 
olika mål. Bland de mål som påverkar nämndens arbete märks nationella 
miljökvalitetsmål, regionala miljö- och folkhälsomål, miljökvalitetsnormer, 
förvaltningsrättsliga regler, angivna tillsynsintervaller och lokala politiska dokument 
mm. Ett övergripande mål för nämnden är att kontakter med enskilda ska fungera så 
smidigt och enkelt som möjligt utan onödigt dröjsmål. Det ska vara lätt att göra rätt i 
Upplands-Bro kommun. 
Organisation 
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 
Inom kontoret är det verksamheterna bygglov och miljö som genomför arbetet inom 
nämndens ansvarsområden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden och har 
verksamheter för samhällsutvecklingsprojekt, miljö/naturförvaltning, gata/park, avfall, 
vatten och avlopp samt mät och GIS. 
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2 Verksamhetsåret 2023 
Bygglovsenheten 
Under det kommande året fortsätter bygglovsenheten att jobba inom sitt myndighets-
område. Enhetens utmaningar under 2023 kan sammanfattas enligt nedan. 
Servicenivå 
Höja servicenivå för både företag och privatpersoner genom att öppna upp enhetens 
digitala arkiv med bygglovshandlingar för allmänheten, genom att förbättra information 
på hemsidan samt implementera en mjukare ton i skrivelser. Flera medarbetare kommer 
gå bemötandekurs. 
Handläggningstider 
Bibehålla kort handläggningstid från komplett ansökan samt korta ner tiden från när 
ansökan kommer in. Det innebär att samarbeten inom enhet, mellan enheter inom 
kontor och kommun i helhet behöver förstärkas. Vidare ställer det också krav på en bra 
kommunikation och samarbetsprocess med externa remissinstanser. 
Tillsyn 
Under kommande år kommer enheten ha ett ökat fokus på tillsyn. 
Ekonomi 
Bygglovsenheten gjorde 2022 trots rådande lågkonjunktur det bästa intäktsresultatet 
sedan 2019, delvis beroende på ny bygglovstaxa som trädde i kraft 1 januari 2022. 2023 
bedöms dock finnas risk för inbromsning av bostadsbyggandet till följd av kraftigt 
stigande räntor och energikostnader som bidrar till fallande bostadspriser och 
värderingar i kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för 
investeringsstöd samt att hushållens köpkraft försvagats. Bygglovsenhetens höga 
självfinansieringsgrad om 90 % som följd av högkonjunktur 2014-2019 som därefter 
inte justerats efter rådande lågkonjunktur medför därför en utmaning för verksamheten. 
Inflationstakten förväntas enligt Boverket dock falla under loppet av 2023, vilket kan 
leda till att räntor och bostadspriser stabiliseras. Byggmaterialpriserna kan komma att 
falla något under första halvåret 2023, efter de senaste två årens stora ökning. 

Miljö- och livsmedelsenheten 
Miljöenheten har ett flertal utmaningar och fokus under år 2023. De viktigaste av dessa 
följer nedan. 
Behovsutredning samt tillsyns- och kontrollplaner 
Under 2023 behöver en ny behovsutredning för 2024-2026 tas fram för enhetens arbete. 
Detta är ett omfattande arbete som kommer att involvera samtliga medarbetare. Att 
behovsutredningen färdigställs är av stor vikt bland annat för att se behovet av personal-
resurser samt vilka prioriteringar som behöver göras på kort och lång sikt. Vidare 
behöver tillsyns- och kontrollplaner i större utsträckning kopplas till behovsutredningen. 
Miljöenheten har inte uppfyllt de senaste årens tillsyns- och kontrollplaner på grund av 
resursbrist. Att utreda resursbehovet och att följa upp tillsyns- och kontrollplaner är 
därmed av stor vikt. 
Ekonomi 
Under året görs en översyn av enhetens ekonomi. I översynen ingår bland annat vilka 
förutsättningar som finns för avgiftsfinansiering (innehåll i taxor samt avgifter) men 
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också en genomgång av enhetens rutiner för debitering enligt gällande taxor. 
Livsmedelskontrollen 
En ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter börjar gälla år 2024. Det 
innebär att samtliga livsmedelsverksamheter behöver omklassas under år 2023. För att 
kunna genomföra omklassningen måste informationen som ligger till grund för 
klassningen inhämtas från samtliga registrerade livsmedelsverksamheter. 
År 2024 kommer alla livsmedelsverksamheter att efterhandsdebiteras för den kontroll 
som utförs. Under 2023 behöver enheten därför arbeta med rutiner för avgiftsuttag, 
mallar och ändringar i taxan. 
Inom livsmedelskontrollen fortsätter också arbetet med att arbeta bort den kontrollskuld 
som har byggts upp under pandemin. Livsmedelsverket följer arbetet med utförandet av 
livsmedelskontrollen och nämnden ska i början av året redovisa för verket hur planen 
för att utföra en tillräcklig kontroll ser ut. 
Nya dricksvattenföreskrifter började gälla 1 januari 2023. Detta innebär att 
dricksvattenverksamheternas faroanalyser och undersökningsprogram behöver 
fastställas på nytt. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver 
delegationsordningen ändras. 
Enskilda avlopp 
Miljöenheten kommer under 2023 att upprätta en projektplan för hur inventeringen och 
därefter tillsynen av enskilda avlopp inom kommunen ska genomföras. Arbetet med 
enskilda avlopp har tidigare skjutits upp på grund av resursbrist men behovet av 
genomförandet är stort. Det finns uppskattningsvis cirka 1700 enskilda avlopp i 
kommunen. År 2024 planeras inventeringen att påbörjas. 
Förorenade områden  
En handlingsplan behövs gällande förorenad mark. Handlingsplanen tas fram under 
2023 och 2024. Länsstyrelsen har även uppmanat miljöenheten att ta fram en plan. 
Arbetet med förorenade områden kommer att vara en utmaning under 2023 då en 
inspektör slutar i början av året. Rekrytering pågår för att hitta en ersättare. 
Strandskydd 
Hanteringen av ärenden kopplat till strandskydd är fortsatt en utmaning för enheten. 
Handläggningstiden för ärenden gällande dispensansökningar ligger på sex månader 
eller mer. Det finns även tillsynsärenden som behöver handläggas under år 2023. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 
3.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta 
3.1.1 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 
Beskrivning 

Myndighetsutövning ska upplevas effektivare och kundanpassad. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 
Kundnöjdhet NKI bygglov (företag)    
Kundnöjdhet bygglov NKI (privatpersoner) 80   
Kundnöjdhet (NKI privatpersoner) miljö- och hälsoskydd    
Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- och hälsoskydd    
Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel    
Kundnöjdhet (NKI företag), servering    
Andel telefonsamtal som blir besvarade av Kontaktcenter är 
65%    

3.2 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande 
3.2.1 Nämndmål: Invånarna ska vid nyetablering/byggnation uppleva en hållbar 

och attraktiv boende- och livsmiljö 
Beskrivning 

Kommuninvånarna ska ha god tillgång till rekreationsområden och bostadsnära 
grönområden, samt en tilltalande och trygg bebyggd miljö. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 
Andel projekt där miljöinspektörer har deltagit i alla planer    

3.2.2 Nämndmål: Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess 

Beskrivning 

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

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 
handläggningstid för bygglov från att ansökan kommer in till 
beslut är 5 veckor 5   
Handläggningstid för bygglov från komplettansökan till beslut 
(medelvärde) 2 v 2   
Handläggningstid för strandskyddsärenden som kommer in 
under 2021 är 6 månader    
Handläggstid för förhandsbesked från ansökan kommit in till 
beslut är 20 veckor 20   
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4 Ekonomi 
4.1 Driftbudget 2023 

Tkr 
Kostnad
er 2023 

Avskrivn
ingar 
2023 

Internrä
nta 2023 

Intäkter 
2023 

Budget 
netto 
2023 

Budget 
netto 
2022 

Förändri
ng 

Miljö 8 703 230 2 4 152 4 783 4 413,5 369,5 
Livsmedel, alkohol, tobak, 
läkemedel 1 440 0 0 1 100 340 560 -220 
Bygglovsverksamhet 8 644 695 13 8 475 877 876,5 0,5 
Summa 18 787 925 15 13 727 6 000 5 850,0 150,0 

4.2 Investeringsbudget 2023 
Inför 2023 finns inga beslutade budgetmedel avseende nya investeringsprojekt. 
Återstående belopp av budget för redan pågående digitaliseringsprojekt har äskats i 
verksamhetsberättelsen för att flyttas över till 2023. 

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 
Bygg- och miljönämnden har beslutat om en indexuppräkning av bygglovstaxan med 
3,7 % innebärande en höjning av timavgift med 46 kronor. Den nya handläggnings-
kostnaden per timme för ärenden som inkommer under 2023 blir 1 296 kronor. 
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5 Intern styrning och kontroll 
Sa

nn
ol

ik
he

t 

4 

    

3 

    

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Kritisk 
Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå  

Allvarlig (konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara 
allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för att fel 
ska uppstå) 

Kännbar (konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten att fel ska uppstå) 

Lindrig (konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig att fel ska 
uppstå) 

Försumbar (konsekvensen för 
verksamheten är försumbar och 
kan negligeras) 

 

 
Kategori Process Risker 

Effektivitet och 
produktivitet i 
verksamheten 

Handläggning 
av 
miljöärenden 

1  Fel eller olika handläggning. 
 
Beskrivning av risk 
Nya rutiner behöver tas fram för t.ex. strandskyddsärenden och för delgivning. 
Vissa andra rutiner behöver uppdateras. Rutiner för handläggning av 
miljöärenden saknas eller är inte uppdaterade och implementerade hos 
handläggarna. 
 
Sannolikhet 

 2. Mindre sannolik 
 
Konsekvens 
1. Försumbar 

 

1 
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ALL.2023.103, BMN Budget 2024 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden överlämnar samhällsbyggnadskontorets underlag till 

budget 2024 med planering för 2025–2026 till Kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 

Sammanfattning 

För år 2022 visar Bygg- och miljönämnden ett kraftigt negativt resultat på 2,5 

mkr. Underskottet 2022 beror framförallt ospecificerade intäktskrav och en allt 

för hög självfinansieringsgrad inom bygglov.  

Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att avdelningen i 

huvudsak uppfyller sina mål för året men att en underbemanning på främst 

miljösidan gör det svårt att leverera de lagstadgade krav som nämnden är 

ålagda. 

Nämndens behov för att fortsatt kunna leva upp till lagkrav samt att leverera en 

service till medborgarna som förväntas av nämnden framgår av bilagan 

Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 enligt 

Kommunstyrelsens anvisningar för budget 2024-2026. 

Beslutsunderlag 

 Underlag till budget 2023 den 17 februari 2023 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023 

Barnperspektiv 

Det föreslagna underlaget till budget påverkar inte kommunens barn och unga 

direkt. Men i förlängningen skapar en budget i balans en mer rättssäker och 

effektiv kommun för alla medborgare. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Jonas Uebel 

Chef, miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 

 

Hany Touman  Camilla Gisselberg Östergren 

Tf Bygglovschef   Miljöchef 

 

Bilagor 

1. Underlag till budget 2023 den 17 februari 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Analys av nuläge 
Bygg och miljönämnden lider sedan några år tillbaka av en kraftig underfinansiering. 
Dels finns det ospecificerade intäktskrav som nämnden inte har kunnat hämta hem. 
Vidare är tilldelningen av medel får låg för att på sikt kunna fullgöra de åtaganden som 
lagen föreskriver. 

Miljöenheten 
Miljöenheten har under 2022 haft en del omsättning av personal. Personal har slutat och 
rekrytering och nyanställningar har genomförts. Miljöenheten har under 2022 varit utan 
en ordinarie chef. En tillförordnad chef har funnits för det övergripande ansvaret men 
ansvaret för genomförandet av grunduppdragen, tillsyn och kontroll, har legat på 
inspektörerna. Under året har av denna anledning två inspektörer arbetat som 
samordnare. Detta har fungerat bra för att hålla verksamheten igång men samtidigt 
påverkat verksamheten eftersom personal som normalt utför tillsyn istället utfört 
chefsuppgifter. Verksamheten visar på bra NKI-värden. 
Behovsutredning 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska bygg- och miljönämnden som operativa 
tillsynsmyndighet i Upplands-Bro kommun ha en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Liknande krav på behovs-
inventering finns bland annat i livsmedelslagstiftningen. Utredningen ska avse en 
treårsperiod och den ska ses över årligen eller vid behov. Syftet med behovsutredningen 
är även att redovisa och åskådliggöra det totala resursbehovet för nämndens tillsyns-
ansvar enligt miljöbalken, livsmedelslagen och övriga relaterade lagar, för de 
kommande tre åren. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en mall för 
att räkna på hur mycket av verksamhetens tid som finns för att jobba aktivt med 
ärenden. En genomgripande översyn av behovsutredningen har dock inte gjorts årligen 
på grund av resursbrist. Detta är ett arbete som pågår under det första kvartalet 2023 
men som inte hinner färdigställas i tid för budgetarbetet 2024. En uppskattning är att 
miljöenhetens behov för 2024 är ungefär 15 500 timmar. 
Miljöenheten har inför 2024 personalresurser som motsvarar 10 400 timmar tillsyn 
(fördelat på 11 inspektörer). Beräkningen görs utifrån att en inspektör som arbetar heltid 
ska utföra 960 tillsynstimmar per år. Utöver detta tillkommer tid för exempelvis APT, 
samverkan och utbildningar. 
Miljöenhetens stora resursbehov beror bland annat på att flera stora tillsynsprojekt 
under en längre tid skjutits på framtiden. Tillsynen av förorenade områden är mycket 
prioriterad då förorenade områden och potentiellt förorenade områden kan ha stor 
miljöpåverkan. Tillsynen genomförs i flera steg och tar, när den väl är igång, många år 
att genomföra. För att kunna föra arbetet med förorenade områden framåt behövs 
resurser för framtagande av handlingsplan samt resurser för klassning av de drygt 150 
potentiellt förorenade områden som finns i kommunen. För detta arbete ska kunna 
genomföras behövs ytterligare minst en heltidstjänst. Arbetet med handlingsplan och 
klassningar kan inte avgiftsfinansieras. Budgetramen behöver därmed utökas med 700 
000 kronor för denna tjänst.  
Tillsyn av enskilda avlopp 
Tillsynen av enskilda avlopp är ett annat tillsynsprojekt som på grund av resursbrist 
skjutits fram under lång tid. Uppskattningsvis finns 1000 avlopp som är i behov av 
miljöenhetens tillsyn. I kommunen finns fler enskilda avlopp än så men många bedöms 
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vara föremål för påkoppling till kommunalt VA inom en rimlig framtid. Även tillsynen 
av enskilda avlopp är högt prioriterat då dåliga avloppslösningar kan ha stor 
miljöpåverkan, som exempelvis övergödning. Ytterligare minst en heltidstjänst behövs 
för att föra tillsynen med enskilda avlopp framåt i den takt som behövs. Denna tjänst 
kan avgiftsfinansieras till cirka 50%. Budgetramen behöver därmed utökas med 350 000 
kronor för denna tjänst. 
Tillsyn av strandskydd 
Arbetet med tillsyn av strandskydd behöver också prioriteras. Mark inom strandskyddat 
område som tas i anspråk utan dispens innebär att ingen bedömning har gjorts om 
ianspråktagandets konsekvenser för växt- och djurliv samt allmänhetens rätt till tillträde. 
I dag sker ingen planerad tillsyn alls, de inspektörer som arbetar med strandskydd för 
närvarande hanterar enbart inkommande dispensansökningar och klagomål. Behovet av 
tillsyn är dock betydligt större än så eftersom det i kommunen finns ianspråktagen mark 
som saknar dispens. För att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna för 
ärenden gällande strandskyddsdispenser och för att kunna påbörja en mer aktiv tillsyn 
av strandskyddet behövs ytterligare minst en halv heltidstjänst. Behovet inom området 
är troligen mycket större än så. Det är dock svårt att göra en uppskattning eftersom 
ingen inventering gjorts. Arbetet med tillsyn och dispensansökningar gällande 
strandskydd kan avgiftsfinansieras till cirka 50%. Budgetramen behöver därmed utökas 
med 175 000 kronor för denna tjänst. 
De tre områden som ovan beskrivs som prioriterade behöver kunna genomföras 
samtidigt som övrig lagstyrd tillsyn kan fortsätta enligt plan. 
Vad kan utvecklas och förstärkas? 
Tillsyns- och kontrollplaner behöver kunna följas 
Under 2022 har verksamheten mottagit kritik från flera myndigheter för att den tillsyn 
och kontroll som genomförs är otillräcklig. Livsmedelsverket har begärt nämndens svar 
på hur den otillräckliga livsmedelskontrollen ska åtgärdas. Länsstyrelsen har i sin tillsyn 
riktat allvarlig kritik gällande nämndens tillsyn av alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter och har begärt svar på hur problemen ska åtgärdas. Länsstyrelsen 
har också uppmanat kommunen att ta fram en handlingsplan för tillsynen av 
förorenande områden, något som länge planerats men skjutits upp på grund av 
resursbrist. 
Budget i balans 
Miljöenheten har inte kunnat hålla budget de senaste åren. Orsakerna till detta bedöms 
vara flera. I budgeten låg för 2022 ett ofinansierat intäktskrav på ca 1,8 miljoner och 
är den största enskilda orsaken till bygg- och miljönämndens resultat för 2022. Detta 
ofinansierade intäktskrav finns kvar i budgeten även för 2023 och behöver för 2024 tas 
bort helt. 
Utöver ovanstående behövs ett arbete för att öka intäkterna. Taxorna för tillsyn och 
kontroll har inte höjts sedan 2016 respektive 2019. Det behövs även ett arbete med 
rutiner för intern debitering. Det går dock inte att debitera för allt arbete som 
miljöenheten utför. Enheten utför många arbetsuppgifter, framförallt inom kommunens 
strategiska arbete, som inte går att ta ut avgift för. Utöver detta omfattar även tillsynen 
flera delar som inte går att avgiftsfinansiera, exempelvis interna och externa remisser, 
klagomålsärenden som inte är befogade samt en stor del av informationen och 
rådgivningen till medborgare och företag. Dessa arbetsuppgifter är skattefinansierade. 
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Att få personal att stanna kvar 
Miljöenheten har under ett flertal år haft stor omsättning av personal, både vad gäller 
inspektörer och chefer. Det är tydligt att personal-omsättningen har stört verksamheten. 
Personal inom miljö- och hälsoskyddsområdet är en svårrekryterad grupp. Mycket tid 
har därmed lagts på överlämningar, rekryteringar, onboarding av ny personal och 
upplärning inom specifika tillsynsområden för desamma. 

Bygglovsenheten 
Det har under året 2022 varit en del personalomsättning. Före detta bygglovschefen 
avslutade sin anställning under juni månad. En interim bygglovschef sattes in under 
augusti och var tillgänglig fram till och med november. Från och med 1 oktober gick en 
bygglovshandläggare/inspektör in som tillförordnad bygglovschef. För att täcka detta 
har en bygglovsarkitekt rekryterats. Det fanns ett behov av utökad arkitektkompetens på 
enheten. En administrativ handläggare slutade under året och en ersättare påbörjade sin 
tjänst i februari 2023. Det finns en sjukskriven medarbetare på enheten. 
Verksamheten visar på en hög kundnöjdhet, korta handläggningstider och en övergång 
till ett arbetsliv i förändring/ökat distansarbete som fungerat väl. 
Övriga prioriterade projekt under 2023 är förbättrad information på hemsidan, 
förbättringar mallar överlag, ny e-tjänst för interna remisser, bemötandekurs och att 
börja med förenklad delgivning i vissa ärenden. 
Vad kan utvecklas och förstärkas? 
Handläggningstid 
Under första delen av 2022 har handläggningstiderna varit mycket bra. Målet var satt till 
två veckor men under tertialrapport två kunde ett resultat på en vecka redovisas, vilket 
är mycket bra. Under 2024 bör en satsning göras för att korta tiden mellan inkommen 
ansökan och beslut. 
Tillsynsarbete 
Det finns ett stort behov av att rekrytera en till tillsynshandläggare. Ärendeflödet är 
väldigt högt och det är svårt att utreda och handlägga alla ärenden inom rimlig tid. 
Tillsynsarbete enligt PBL är oerhört tidskrävande då det kräver förundersökning, 
platsbesök samt svåra juridiska utredningar. I dag prioriteras de ärendena som kan 
innebära en risk för någons liv och hälsa. Exempel på ärenden som får längre hand-
läggningstid idag kan bland annat vara ärenden som avser bristande underhåll i större 
omfattning samt ärenden där grannar eller allmänheten upplever olägenheter. Ett 
ytterligare tjänst skulle i viss mån kunna finansiera sig själv samt förbättra arbetsmiljön 
för befintlig tillsynshandläggare och är en förutsättning för att kunna hantera nämndens 
önskemål om fler tillsynsinspektioner. 
Digitalisering av handlingar 
Under 2022 har cirka 750-800 stycken ärenden från bygglovsenhetens närarkiv skickats 
på filmning till det digitala arkivet iipax AGS. Utskicket har finansierats med 
investeringsmedel för digitaliseringsprojekt 2022. Ett avtal för iipax AGS extern webb 
tecknades 2022 innebärande att det digitala arkivet iipax AGS blir tillgängligt för 
allmänheten. Även detta har finansierats med investeringsmedel för 
digitaliseringsprojekt 2022. Tjänsten planeras att driftsättas första halvåret 2023. Under 
2023 avses ytterligare digitaliseringsprojekt genomföras under förutsättning att 
återstående investeringsmedel för digitaliseringsprojekt 2022 kan flyttas över till 2023. 
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Dessa projekt syftar till att kunna sända ytterligare handlingar till det digitala arkivet, 
införa en lösning så att ärenden i bygglovsenhetens ärendehanteringssystem digitalt kan 
överföras till det digitala arkivet vilket ytterligare utökar allmänhetens tillgång till 
handlingar, samt införande av en lösning för att minska pappershantering och 
papperspost vid utskick. Förhoppning är arbetet med digitalisering och förenkling för 
såväl personal på enheten men även medborgarna kan fortsätta 2024. 
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2 Omvärldsanalys 
Miljöenheten 
Efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen 
Under 2024 införs efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen i Sverige. Detta innebär 
att kontrollmyndigheterna enligt livsmedelslagstiftningen ska ta betalt för den kontroll 
som utförs i efterhand. Tidigare har all planerad tillsyn debiterats i förhand utefter de 
timmar som riskklassningen för varje verksamhet genererat. Erfarenheter från 
kommuner som sedan tidigare övergått till efterhandsdebitering visar att intäkterna för 
den planerade kontrollen sjunker med cirka 10-20%. Samtidigt som efterhands-
debiteringen införs 2024 även ett nytt system för riskklassning av verksamheter. Det 
innebär att frekvensen av kontroller för olika typer av verksamheter ändras. Exakt hur 
livsmedelskontrollen i Upplands-Bro påverkas av detta är svårt att uppskatta. Detta är 
en osäkerhetsfaktor inför 2024 som ytterligare skulle kunna påverka intäkterna. 
Implementeringen av plastdirektivet 
EU:s engångsplastdirektiv implementeras vartefter i den svenska lagstiftningen. Under 
år 2024 börjar flera paragrafer i förordning (2021:996) om engångsprodukter att gälla. 
Kraven handlar om att verksamheterna ska erbjuda servering i återanvändbara muggar 
och matlådor. Kraven handlar också om att den som i en yrkesmässig verksamhet 
tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter ska informera om bland annat dess 
miljöpåverkan. Verksamheterna som blir föremål för tillsyn är många och återfinns i 
livsmedelsbranschen och i handeln. Det är kommunerna som har ansvaret för 
kontrollen. Tillsynen kan avgiftsfinansieras men kräver samtidigt ytterligare resurser. 
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3 Budget 2024-2026 – fokus på det som ska göras 
Miljöenheten 
Mot bakgrund av den ovanstående redovisningen av resursbehovet framgår det med all 
önskvärd tydlighet att miljöenheten är i behov av resursförstärkning för att klara 
grundläggande tillsyn. 
Miljöenheten arbetar, förutom med grunduppdraget tillsyn och kontroll, också med 
många andra uppgifter internt inom kommunen. Exempel på detta är att miljöenheten 
ger stöd i upphandling gällande krav på miljöfrågor och medverkar i arbetet med att 
utveckla näringslivet genom bland annat NKI-relaterat arbete och företagsbesök. Såväl 
internt som externt är det många som vill ha miljöenhetens stöd och syn på olika frågor 
kopplat till miljö, hälsoskydd och livsmedelsfrågor. Detta arbete innebär att 
miljöenhetens kompetens kommer stora delar av kommunens organisation till godo 
vilket är positivt. Detta arbete är dock inte avgiftsfinansierat och miljöenheten behöver 
därför i större utsträckning kompenseras för det arbete som läggs ned. 
Om miljöenheten inte ges ökade resurser kommer enheten att tvingas till väldigt 
kraftiga prioriteringar och lagkraven kommer inte att kunna uppnås. Detta har under 
2022 blivit mycket tydligt då flera tillsynsmyndigheter av den kommunala tillsynen har 
uppmärksammat nämnden och miljöenheten på att tillsyn och kontroll inte utförs i 
enlighet med lagstiftningen. Dessutom finns redan idag problem i arbetsmiljön för 
enhetens medarbetare vilka riskerar att fortgå. Arbetsbelastningen är och har varit 
ansträngd vilket resulterat i en icke önskvärd personalomsättning som påverkat 
kvarvarande personal men också verksamhetens kvalitet. 

Bygglovsenheten 
Bygg- och miljönämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att 
felaktigheter och brister åtgärdas. Det är därför viktigt att bygg- och miljönämnden 
arbetar med tillsyn och ingriper när det finns skäl för det. Ett aktivt tillsynsarbete ger en 
tydlig signal att det finns en betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser kan 
upptäckas och leda till ingripanden och påföljder. 
Tillsynsarbetet på bygglovenheten behöver stärkas upp. Det är alldeles för många 
ärenden att hanteras av en ensam tillsynshandläggare. Idag måste flertalet ärenden 
prioriteras bort då fokus ligger på att hantera ärenden där det finns en risk för någons liv 
och hälsa. 
Det finns även ett behov att fortsätta arbetet med att digitalisera alla bygglovenhetens 
handlingar. Det är ca 3-4000 handlingar kvar. Kostnaden för detta är mellan 375 000-
500 000. 
 

3.1 Investeringar 2024-2026 
3.1.1 Investeringar, redan beslutade 
Det finns inga redan beslutade investeringar för Bygglov eller Miljö under perioden. 
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3.1.2 Investeringar, nya investeringsbehov 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri
vningst
id antal 

år 
Avskrivn
ing 2024 

Intern 
ränta 
2024 

Övrig 
drift 
2024 

Utveckling e-tjänster, 
ärendehanteringssystem 100 100 100 3 33 2  
Summa 100 100 100  33 2  

 

Utveckling e-tjänster 
Under perioden finns behov av fortsatt utveckling av olika e-tjänster samt att 
komplettera ärendehanteringssystemet för att möjliggöra digital signering av vissa 
ärendetyper. 
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ALL.2022.403, Motion från Vänsterpartiet om 
information för solceller i ny- och ombyggnad 
som behöver tillstånd, för yttrande. 
Ärendenummer: KS 22/0056 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt 
eget och föreslår Kommunfullmäktige besluta om att motionen anses besvarad 

i och med bygglovsenheten föreslag att hänvisa sökande till kommunens 
befintliga informationssida om Solceller eller Solfångare på webben. 

Sammanfattning 
Den 3 januari 2022 inkom en motion från Erik Karlsson (V) som överlämnades 
till bygg- och miljönämnden för yttrande. Motionen är ett förslag att vid 

positivt svar på ett förhandsbesked och bygglov även bifoga information om 
möjligheterna att till fastigheten tillföra solceller och/eller solfångare, samt 
information om särbestämmelser i detaljplan finns som ger undantag i färg och 

form 

Bygglovsenheten har i yttrandet utvecklat synpunkter med utgångspunkt från 

bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och 
bygglagen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2023 

 Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 10 februari 2023 

 Motion om solceller daterad den 3 januari 2022 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har mottagit en motion för yttrande från 

Vänsterpartiet gällande solceller. Vänsterpartiet föreslår i huvudsak att det i 

samband med positivt svar på ett förhandsbesked och ett bygglov även bifogas 

information om möjligheterna att till fastigheten tillföra solceller och/eller 

solfångare samt, om särbestämmelser i detaljplan finns som ger undantag i färg 

och form skall informationen även innehålla dessa uppgifter. 

Bygglovsavsenhetens synpunkter avseende förslaget: 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-02-10    

 
 

För att ge medborgare i Upplands-Bro kommun samt sökande i 

tillståndsärenden information om huruvida det är gynnsamt att bygga solceller 
eller solfångare föreslår bygglovsenheten att kommunens befintliga 

informationssida om Solceller eller Solfångare på webben kompletteras med 
information om nedanstående samt att hänvisning görs till denna 
informationssida i positiva beslut om lov och förhandsbesked: 

 Hänvisning till boverket.se där information om när tillstånd krävs mm 
framgår. 

 Solkartan där antaganden finns om hur mycket solenergi som når ditt 
tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera 

solfångare eller solceller. 

 Kommunkartan där detaljplaner kan sökas fram för att se om det finns 

eventuella hinder såsom till exempel krav på specifik färgsättning. 

 Översiktsplan där riksintresseområde för kulturmiljö framgår där ökad 

hänsyn behöver tas och där lovplikt råder inom detaljplanelagt område. 

 Översiktsplan där riksintresse för totalförsvaret samt påverkansområde 
för buller eller annan risk framgår där lovplikt råder inom 

detaljplanelagt område. 

Barnperspektiv 

Att informera Upplands-Bros invånare om möjligheten att installera solceller 

kan bidra till en bättre miljö, något som främjar livskvalitén för såväl vuxna 

som barn.  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman  

 Tf. Bygglovschef 

 

Bilagor 

1. Motion om solceller daterad den 3 januari 2022 

2. Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 10 februari 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Förslag till yttrande – Motion från Vänsterpartiet 
om information för solceller i ny- och 
ombyggnad som behöver tillstånd 
 

Samhällsbyggnadskontorets yttrande 

 

Bygg- och miljönämnden har mottagit en motion för yttrande från 

Vänsterpartiet gällande solceller. Vänsterpartiet föreslår i huvudsak att det i 

samband med positivt svar på ett förhandsbesked och ett bygglov även bifogas 

information om möjligheterna att till fastigheten tillföra solceller och/eller 

solfångare samt, om särbestämmelser i detaljplan finns som ger undantag i färg 

och form skall informationen även innehålla dessa uppgifter. 

Bygglovsavsenhetens synpunkter avseende förslaget: 

För att ge medborgare i Upplands-Bro kommun samt sökande i 

tillståndsärenden information om huruvida det är gynnsamt att bygga solceller 
eller solfångare föreslår bygglovsenheten att kommunens befintliga 

informationssida om Solceller eller Solfångare på webben kompletteras med 
information om nedanstående samt att hänvisning görs till denna 
informationssida i positiva beslut om lov och förhandsbesked: 

 Hänvisning till boverket.se där information om när tillstånd krävs mm 
framgår. 

 Solkartan där antaganden finns om hur mycket solenergi som når ditt 
tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera 

solfångare eller solceller. 

 Kommunkartan där detaljplaner kan sökas fram för att se om det finns 

eventuella hinder såsom till exempel krav på specifik färgsättning. 

 Översiktsplan där riksintresseområde för kulturmiljö framgår där ökad 

hänsyn behöver tas och där lovplikt råder inom detaljplanelagt område. 

 Översiktsplan där riksintresse för totalförsvaret samt påverkansområde 

för buller eller annan risk framgår där lovplikt råder inom 
detaljplanelagt område. 
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Upplands-Bro kommun
Kommunfullmäktige
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

 
Motion 

Information för solceller i ny- och ombyggnad som behöver 
tillstånd
Vi har, glädjande nog, ett bra program för hur vi skall fylla upp våra kommunalt ägda 
fastigheter med solceller. Samtidigt är det nog många blivande fastighetsägare som inför sin 
planering inte i första hand tänker på vad nytta solceller och solfångare kan göra på hens 
fastighet. Detta gäller både för enskilda, flerfamiljshus och för affärs- och industrifastigheter.

Vår kommun har en god kännedom om var det kan vara ekonomiskt realistiskt att sätta upp solceller 
och skulle därmed kunna lämna dessa upplysningar till den sökande i samband med att beslut tas 
gällande förhandsbesked och när bygglov ges.
Att redan i detta läge ge ut information om möjligheter till att sätta upp solfångare skulle också 
medföra att den handläggningstid ett kommande beslut i ett solcellsärende skulle minska till gagn 
för både kommun och den enskilde.

På många håll i kommunen krävs det specificering på hur en byggnad skall se ut och då ofta även 
takbeklädnad. 
Vi har haft ett och annat ärende där en husägare har tänkt att sätta upp solceller fått ett nekat 
bygglov pga att dessa inte stämmer överens med detaljplanen. Skulle en upplysning om rådande 
förhållanden redan i bygglovsstadiet ha följt med bygglovet hade detta bekymmer för 
fastighetsägaren inte ha uppstått.

Vänsterpartiet föreslår
att
det i samband med med positivt svar på ett förhandsbesked och ett bygglov även bifogas 
information om möjligheterna att till fastigheten tillföra solceller och/eller solfångare samt, om 
särbestämmelser i detaljplan finns som ger undantag i färg och form skall informationen även 
innehålla dessa uppgifter.

Håbo-Tibble den 3 januari 2022

Erik Karlsson

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook nås via hemsidan
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ALL.2023.173, Val av ledamot (M) och 
ersättare (M) till bygg- och miljönämndens 
beredning för mandatperioden 2023-2026 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden utser XX (M) till ledamot och XX (M) till ersättare i 
bygg- och miljönämndens beredning för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Den 19 januari 2023 beslutade bygg- och miljönämnden att utse ledamöter och 
ersättare till bygg- och miljönämndens beredning för mandatperioden 2023-
2026. Då bordlades beslut om ledamot och ersättare för Moderaterna och bygg- 
och miljönämnden ska därför nu utse detta. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 mars 2023 
• Bygg- och miljönämndens beslut § 2 den 19 januari 2023 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 
nya ledamöter och ersättare vid en ny mandatperiod. I alla kommunens 
instanser fattas beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation 
utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller 
indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och 
framtida liv.  

Kommunledningskontoret 
Johanna Thåström  

Kanslichef  

Beslut sänds till 
• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2023-01-01 - 2023-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:52

Rankhusvägen 15

2023-01-03 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 1: BEVMIL.2022.744

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

STÄKET 1:18

Almare-Stäkets allé 1

2023-01-09 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 2: AVGNAT.2022.639

Ansökan om strandskyddsdispens

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2023-01-10 Rättidsprövningsbeslut Miljöinspektör, § 3: ÖKMIL.2022.660

Anmälan om användning av avfall i anläggningsändamål, bullervall

TIBBLE KYRKBY 1:41

Skrindvägen 6

2023-01-11 Tillstånd infiltr markb tank Miljöinspektör, § 4: BAVL.2022.661

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:30

Björnbärsstigen 34

2023-01-13 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 5: AVVHAL.2021.780

Anmälan om misstanke om olägenhet för människors hälsa

FINNSTA 1:16

Fjärilsstigen 1

2023-01-13 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 6: AVGHAL.2019.724

Klagomål på inomhusmiljön

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2023-01-19 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 7: AVGMIL.2021.401

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

2023-02-16 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO-ÖNSTA 2:13

Håtunavägen 1A

2023-01-20 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 8:
BEV

MIL.2022.727

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

STÄKET 1:21

Dalkullan Ulrikas väg 1

2023-01-23 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 9: BEVMIL.2022.732

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KILLINGE 2:6

Killinge byväg 44

2023-01-25 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 10: BAVL.2022.556

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

Antal ärenden 10

2023-02-16 Sida 2 av 2
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2023-01-01 - 2023-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:353

Tangoslingan 1

2023-01-09 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 1: BeviljatBYGG.2022.343

Bygglov för fasadändring av bostadshus och installation av eldstad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:36

Smultronvägen 2A

2023-01-11 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 1: BeviljatBYGG.2022.484

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 24:1

Hjortronvägen 99

2023-01-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 2: BeviljatBYGG.2022.482

Bygglov för inglasning av balkong

BRO PRÄSTGÅRD 1:104

Prästvägen 6

2023-01-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 2: BeviljatBYGG.2021.28

Bygglov för ombyggnad av fasad och tak

HÄRNEVI 9:10

Skogsbackavägen 4

2023-01-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 3: BeviljatBYGG.2022.460

Anmälan för installation av eldstad

BROGÅRD 1:47

Tallbodavägen 9

2023-01-12 Rivningslov Bygglovhandläggare, § 3: BeviljatBYGG.2022.319

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage och rivning av bostadshus

STÄKET 1:17

Rossviksvägen 3

2023-01-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 4: AvskrivetBYGG.2021.480

Förhandsbesked för avstyckning av tomt

2023-02-16 Sida 1 av 3
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 6:57

Drivhusslingan 33

2023-01-13 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 4: BeviljatBYGG.2021.343

Bygglov för ombyggnad av carport till garge

TIBBLE KYRKBY 1:48

Mariedalsvägen 9

2023-01-13 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 5: BeviljatBYGG.2021.410

Rivningslov för rivning av fritidshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:650

Hjärtstensvägen 11

2023-01-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 5: BeviljatBYGG.2022.489

Bygglov för inglasning av balkonger

HÄRNEVI 1:32

Lärarvägen 10

2023-01-17 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 6: AvskrivetBYGG.2022.455

Bygglov för tillbyggnad av balkong

SYLTA 2:24

Barnmorskans väg 10

2023-01-16 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 6: BeviljatBYGG.2022.92

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (ATTEFALL)

HUSBY 1:24

Husbyvägen 38

2023-01-17 Bygglov utanför plan med startbesked Tf Bygglovschef, § 7: BeviljatBYGG.2022.48

Bygglov i efterhand för nybyggnad av gäststuga och garage

BROGÅRD 1:11

Bro Fiskartorp 1

2023-01-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 7: BeviljatBYGG.2022.420

Anmälan för installation av eldstad

2023-02-16 Sida 2 av 3



 Delegationslista Bygg 2023-01-01 - 2023-01-31  - BMN 23/0002-12 Delegationslista Bygg 2023-01-01 - 2023-01-31  : Delegationslista Bygg 2023-01-01 tom 2023-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SYLTA 1:57

Vickbergavägen 4

2023-01-25 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 8: AvskrivetBYGG.2022.485

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

FINNSTA 1:15

Fjärilsstigen 52

2023-01-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 8: BeviljatBYGG.2022.260

Anmälan för installation av stoltrapphiss

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:273

Kyrkvägen 6

2023-01-25 Bygglov planenligt inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 9: BeviljatBYGG.2023.11

Bygglov för uppförande av fasadskylt

BROGÅRD 1:156

Husbytorpsvägen 29A

2023-01-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 9: BeviljatBYGG.2021.70

Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus

SYLTA 3:76

Sven Beckmans väg 69

2023-01-30 Bygglov ej planenl inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 10: BeviljatBYGG.2022.487

Bygglov för installation av solceller

GRANSKOG 2:7

Hackholmssundsvägen 15

2023-01-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 10: BeviljatBYGG.2019.175

Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av hotell och konferens

Antal ärenden 20
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2023-01-01 - 2023-01-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

Ginnlögs väg 1

2023-01-02 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §1: ÅKLIV.2023.1

Årlig kontrolltid

2023-01-04 Registrering av mobil livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §2:
REG

LIV.2023.2

Anmälan

2023-01-04 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §3: ÅKLIV.2023.3

Årlig kontrolltid

2023-01-16 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §4: REG

LIV.2023.12

Anmälan

2023-01-16 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §5: ÅKLIV.2023.13

Årlig kontrolltid

ÖRÅKER 2:1

Öråker 1

2023-01-23 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §6: REGLIV.2023.33

Anmälan
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRÅKER 2:1

Öråker 1

2023-01-24 Tillstånd enstaka tillfälle Livsmedelsinspektör, DB §7: BATL.2023.34

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd slutet sällskap

SYLTA 1:27

Vickbergavägen 2

2023-01-30 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §8: REGLIV.2023.43

Anmälan

Antal ärenden 8
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning   
Elisabeth Claesson 
Nämndsekreterare 
Samhällsbyggnadskontoret/TN 
   
Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

   BMN 23/0002  

Bygg - och miljönämnden 
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Ordförandebeslut om deltagande i SKR:s 
presidiedagar inom plan-, bygg- och 
miljöområdet 
Beslut 
Lisa Edwards (C) och Helena Austrell (S) medges delta i SKR:s presidiedagar 
inom plan-, bygg och miljöområdet 2023. 

Sammanfattning 
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och 
miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och 
miljöfrågor presenteras och diskuteras. 
Beslutet fattas enligt punkt 1. 1.1 i bygg- och miljönämndens 
delegationsordning, antagen den 27 januari 2022. 

Martin Normark (L) 

Bygg- och miljönämndens ordförande 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning   
Elisabeth Claesson 
Nämndsekreterare 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
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Delegationsbeslut om deltagande i SKR:s 
presidiedagar inom plan-, bygg- och 
miljöområdet 
Martin Normark (L) medges delta i SKR:s presidiedagar inom plan-, bygg och 
miljöområdet 2023. 

Sammanfattning 
SKR bjuder årligen in presidierna i kommunernas plan-, bygg- och 
miljönämnder eller motsvarande till en presidiekonferens där aktuella plan- och 
miljöfrågor presenteras och diskuteras. 
Beslutet fattas enligt punkt 1. 1.2 i bygg- och miljönämndens 
delegationsordning, antagen den 27 januari 2022. 

Lisa Edwards (C) 

Bygg- och miljönämndens vice ordförande 
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