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strandskyddsdispens, bostadshus, LEJONDAL 
1:1 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 

bostadshus på fastigheten Lejondal 1:1.  

_______________________________________________________________ 

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 september 2021 och avser strandskyddsdispens för ett 

bostadshus på fastigheten Lejondal 1:1. Fastigheten ligger vid Lejondalssjön i 

Upplands-Bro kommun. Huset föreslås ligga i en lövskog 28 meter från 

vattnet. 

Området är utpekat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området har 

skyddsvärda träd och skyddsvärda trädmiljöer enligt Länsstyrelsen. 

Miljöenheten bedömer att en exploatering av platsen strider mot strandskyddets 

syfte att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Det aktuella området är idag inte ianspråktaget. Ett bostadshus skulle upplevas 

avhållande för allmänhet som promenerar, paddlar eller åker skridskor i 

området. Miljöenheten bedömer att den aktuella åtgärden strider mot 

strandskyddets syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden. 

Miljöenheten bedömer att det inte kan anses föreligga ett särskilt skäl för 

dispens att bygga ett bostadshus på platsen. Miljöenheten föreslår därför avslag 

på ansökan. 
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Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 19 september 2021 

 Bild på referenshus som inkom den 2 september 2021 

 Referensritning som inkom den 2 september 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till Bygg- och 

miljönämnden den 25 november 2022, dnr NAT.2021.547 

 Mark- och miljööverdomstolens domar i mål M 4793-19 och M 4244-

19 (MÖD 2020:21) 

 Fotografier från inspektion från 8 november 2022 

 Karta - Skogen nyckelbiotoper, 17 november 2022 

 Karta - Skyddsvärda träd och trädmiljöer, 17 november 2022 

 Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk  

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom ursprungligen den 27 juni 2021 och avser strandskyddsdispens 

för ett bostadshus på fastigheten Lejondal 1:1. På grund av tekniska problem 

med e-tjänsten kom själva informationen om vad ansökan avser in först den 19 

september 2021. På situationsplanen till ansökan är den planerade byggnaden 

inringad. 

Fastigheten är en strandfastighet på 293 hektar. Fastigheten ligger vid 

Lejondalssjöns västra strand i Upplands-Bro kommun. På platsen är det utökat 

strandskydd till 300 meter på land enligt beslut av länsstyrelsen den 6 

december 2018. Ansökan avser ett bostadshus i ett plan i ett mindre 

skogsområde. Platsen utgörs av lövskog med bland annat en grov ek. Huset 

föreslås ligga 28 meter från vattnet. Miljöenheten inspekterade fastigheten den 

8 november 2022. Se bifogade fotografier från inspektionen. 

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

av miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. Som särskilda skäl får man enligt 

miljöbalken endast ange de särskilda skäl som räknas upp i 7 kap. 18 c-d §§ 

miljöbalken. 

Som motivering till att få dispens har sökande hänvisat till Mark- och 

miljööverdomstolens domar i mål M 4793-19 och M 4244-19 och angett att 

med hänsyn till den utveckling som skett i praxis i fråga om egendomsskyddet 

har domstolen, till skillnad från vad som ansetts möjligt tidigare, vid en 

intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken beaktat även andra 

omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c-d §§ kan utgöra särskilda skäl för 

dispens. Sökande har beskrivit att hon och hennes familj kommer att ta över 

verksamheten på Lejondals gård och vill uppföra ett bostadshus för att kunna 

bo nära verksamheten.  
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Förslag till beslut kommunicerades med sökande från den 17 november till den 

25 november 2022. Sökande meddelade att hon avser att komma in med en ny 

ansökan om dispens, där bostadshuset placeras närmare gårdsstrukturen, i och 

med att miljöenheten föreslagit avslag på aktuell ansökan. Nämnden ges trots 

detta möjlighet att pröva aktuell ansökan.  

Är åtgärden förbjuden?  

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

inom strandskyddat område.  

Miljöenhetens motivering 

Miljöenheten bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges för sökt åtgärd. 

Särskilda skäl och intresseprövning 

Miljöenheten bedömer att ärendet inte uppfyller något av de särskilda skäl som 

räknas upp i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. 

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

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

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

strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 

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

(prop, 1997/98:45, del 1 s 321f).  

I Mark- och miljööverdomstolens dom M 4793-19 anger domstolen att 

lagstiftaren vid införandet av gällande strandskyddsbestämmelser har gjort en 

tämligen ingående avvägning mellan allmänintresset av att upprätthålla 

strandskyddet och motstående enskilda intressen. Men att även med den 

utgångspunkten måste dock den utveckling som skett i praxis ifråga om 

egendomsskyddet få genomslag även vid prövningen av förutsättningarna för 

dispens från strandskyddet. Domstolen anger att det innebär att det vid en 

intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken måste kunna beaktas även 

andra omständigheter än de som anges i 7 kap. 18 c-d §§ som skäl för dispens. 

Domstolen anger vidare att utgångspunkten för den 

proportionalitetsbedömning som ska göras inom ramen för en 

intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken dock fortfarande måste vara 

att det allmänna intresset av att bevara allemansrättslig tillgång till 

strandområden för friluftsliv och områden med goda livsvillkor för djur- och 

växtliv är mycket starkt. Domstolen anger också att vid avvägningen mellan 

det allmänna intresset och det enskilda intresset ska vidare beaktas att 

strandskyddet inte avser att inskränka pågående markanvändning utan att 

bevara strandområden som fortfarande är orörda. Miljöenheten bedömer att i 

detta fall rör det sig om ett sådant orört strandområde som strandskyddet avser 

att bevara. 

Den aktuella fastigheten sträcker sig långt utanför strandskyddat område. 

Miljöenheten bedömer inte att byggnaden behöver uppföras inom 
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strandskyddat område. Vid intresseprövning om det kan anses föreligga ett 

särskilt skäl bedömer miljöenheten att åtgärden kommer att ha en så stor 

privatiserande och avhållande effekt och att det allmänna intresset i 

strandskyddet är så starkt att det inte kan anses föreligga ett särskilt skäl för 

dispens att bygga ett bostadshus på platsen. Det allmänna intresset i 

strandskyddet är alltså starkare än detta enskilda intresse.  

Strandskyddets syften 

Området är utpekat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Se bifogad karta. 

Dessa nyckelbiotoper är små skogsområden med mycket höga naturvärden. 

Skogarna har egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens 

missgynnade och hotade djur och växter. Att inte påverka dessa nyckelbiotoper 

negativt bidrar effektivt till att bevara den biologiska mångfalden. Om man vill 

göra åtgärder i en nyckelbiotop, måste markägaren eller dennes ombud först 

kontakta Skogsstyrelsen. Samma område är utpekat som naturvärdesobjekt 

enligt SIS-standarden med motivering att det finns skyddsvärda ekar. Området 

har skyddsvärda träd och skyddsvärda trädmiljöer enligt Länsstyrelsen. Se 

bifogad karta. Fastigheten ligger också enligt kommunens grönplan inom ett 

område med naturvärden av kommunalt intresse. Se bifogad karta. 

Miljöenheten bedömer att en exploatering av platsen strider mot strandskyddets 

syfte att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Det aktuella området är idag inte ianspråktaget. Ett bostadshus generera en 

avhållande effekt på allmänheten som sträcker sig långt utanför själva 

byggnaden. Ett bostadshus skulle upplevas avhållande för allmänhet som 

promenerar, paddlar eller åker skridskor i området. Tillgängligheten till 

strandområdet försämras och därmed förutsättningarna för friluftslivet. 

Miljöenheten bedömer att den aktuella åtgärden strider mot strandskyddets 

syfte att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden. 

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 
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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. 

Enligt 7 kap 18 d § miljöbalken får man som särskilda skäl, inom ett område 

för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, också beakta om ett strandnära 

läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 

utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra 

enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och 

andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i 

anslutning till ett befintligt bostadshus. 

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. 
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Barnperspektiv 
Ovanstående förslag till beslut bidrar till att trygga barns tillgång till orörda 
strandmiljöer. 

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jerker Parksjö 

 

Tf miljöchef Johan Salomonsson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 19 september 2021 

2. Situationsplan som inkom den 27 juni 2021 
3. Motivering till dispens som ingår i ansökan till dispens som inkom den 19 

september 2021 
4. Bild på referenshus som inkom den 2 september 2021 
5. Referensritning som inkom den 2 september 2021 

6. Synpunkter vid kommunicering som inkom den 24 november 2022 
7. Orienteringskarta, 18 november 2022 

8. Flygfoto, 2015 
9. Fotografier från inspektion från 8 november 2022 
10. Kartor, 17 november 2022  

Beslut sänds till 

Delges 

 Sökande  



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-postadressEfternamn* 

Eventuellt projektnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* Postnummer* 

adress* Postort: 

* = Obligatorisk uppgift
Upplands-Bro kommun 196 81 

Kungsängen

08-581 690 00



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 



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 

Upplands-Bro kommun
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Anteckning Motivering för dispens 

Riktning: X 

Ärende: NAT.2021.547 

Tid: den 27 oktober 2022 kl:15:26 

Skapad av: Johan Salomonsson 

 

Innehåll: 

Motiveringen i sin helhet, som sökande angav på blanketten: 

 

Ansökan om strandskyddsdispens  

 

Vi ansöker om strandskyddsdispens för att uppföra en byggnad för 

permanent bruk på fastigheten Lejondal 1:1 med placering i enlighet med 

tidigare inskickad karta i ärende NAT.2021.547. 

 

För att säkra generationsskifte för Lejondals Gård vill vi bygga ett 

enplanshus i närheten av mina föräldrars hus, Lejondal 1:10, Gröna 

gångens väg 4. Mina föräldrar driver och förvaltar skog, lantbruk och 

större ridanläggning i anslutning till Lejondals Gård. För tillfället bor 

min sambo och jag och våra två barn på Stora Essingen i Stockholm. Jag 

har bott på Lejondal från gymnasiet fram till studier i Uppsala och min 

sambo är uppväxt i Kungsängen. Mina föräldrar börjar bli äldre och jag 

och min sambo vill nu driva och utveckla gården vidare.  

 

För att kunna bo nära verksamheten på gården vill vi bygga ett ca 150 kvm 

stort enplanshus för permanentboende. I ärende NAT.2021.547 finns 

referensbild på det hus vi skulle vilja bygga. I och med att det är ett 

enplanshus kommer det att synas ytterst lite från vägen. Avsikten är att 

det ska smälta in i naturen runt omkring med litet ingrepp som följd. 

Huset står på plintgrund. Plintgrunden kräver inte betong, förutom själva 

plintarna, vilket gör den miljövänlig och kostnadseffektiv om den används 

på berg. Det betyder att vi inte kommer behöva spränga. Huset har 

träfasad och vi tänker oss naturtomt dvs inga gräsmattor osv.  

 

Av kartan framgår att det är minst 28 meter från vattnet och på andra 

sidan huset är det en bergsknalle och därefter jordbruksmark vilket 

betyder att det är svårt att hitta en annan placering utan att ingreppet 

i naturen blir större. Vår bedömning är uppförandet av byggnaden inte 

kommer att påverka bevarandet och de goda livsvillkoren för djur- och 

växtliv. Vi kommer inte behöva avverka skog för uppförande av byggnaden 

och placeringen av byggnaden påverkar inte fri passage för allmänheten.  

 

Lejondals Gård innehåller en välskött ridanläggning (ca 50 hästar), ett 

utarrenderat jordbruk med ca 100 hektar åkermark och ett skogsbruk på 350 

hektar. Verksamheterna ger arbetstillfällen (till både unga och personer 

med utländsk härkomst) och drar boende till kommunen. För att kunna 

fortsätta att driva gården vidare behöver vi ett bostadshus till 

familjen. Beviljas strandskyddsdispensen ser vi stora möjligheter att 

fortsatt driva och utveckla verksamheten vidare med positiva effekter för 

kommunen i form av nya människor, levande landsbygd, hållbar vård av 

naturen m.m. 

 

Mellan det tänkta husets placering och strandlinjen växer träd och 

buskage. Placeringen påverkar inte fri passage för allmänheten. 

Allmänhetens tillgång till Lejondalssjön kommer därmed kunna säkras med 

utrymme mellan hus och strandlinje (se bifogad skiss). Allmänheten har 

redan idag god tillgång till vatten i hela kommunen och särskilt vid 

Lejondalssjön med naturreservat, allmänt strandbad m.m. 
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Vi har förstått att vid prövning av frågor om skydd av strandnära områden 

ska hänsyn även tas även till enskilda intressen. En inskränkning i 

enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 

skyddsbestämmelse får därför inte gå längre än som krävs för att syftet 

med skyddet skall tillgodoses, jfr. 7 kap 25 § miljöbalken. 

 

Med hänsyn till den utveckling som skett i praxis i fråga om 

egendomsskyddet har Miljööverdomstolen, till skillnad från vad som 

ansetts möjligt tidigare, vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § 

miljöbalken beaktat även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 

c-d §§ kan utgöra särskilda skäl för dispens. (se MÖD 2020:21 i mål M 

4793-19 och MÖD 2020:21 i mål M4244-19). 

 

Sammantaget anser vi att en inskränkning i vår rätt att använda den 

aktuella marken skulle gå längre än vad som krävs för att syftet med 

skyddet skall tillgodoses. Vi ber därför om proportionalitet i 

bedömningen om strandskyddsdispens. 

 

Vi hoppas därför att vi beviljas strandskyddsdispens i enlighet med denna 

ansökan. 

 

 

 

2021-09-19 

 

 

Åsa Talamo 
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Från: Åsa <asatalamo@hotmail.com>  
Skickat: den 24 november 2022 22:24 
Till: Johan Salomonsson <Johan.Salomonsson@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Kommunicering av förslag till beslut NAT.2021.547 
 
Hej Johan! 
 
Tack för att ni skickar förslag till beslut innan det tas. Jag har tagit del av förslaget och förstår 
vissa av de skäl som anges som grund till att inte bevilja strandsskyddsdispens för just den 
här platsen som t.ex. skyddet för nyckelbiotoper (i det här fallet blåsippor enligt 
Skogsstyrelsens portal) och att det sedan tidigare bara finns tre andra bostadshus i närheten. 
Vi vill därför lämna in en ny ansökan om strandsskyddsdispens som ligger närmare den 
gårdsstruktur som familjen äger och förvaltar där det finns flertalet ekonomibyggnader, 
bostadshus, ridhus, stallar m.m. Vi önskar därför en konstruktiv dialog med kommunen 
eftersom vi utgår från att vi delar intresset av en hållbar utveckling av Lejondal. 
 
Jag har därför inte för avsikt att överklaga kommunens beslut att inte bevilja 
strandsskyddsdispens för den här platsen. Men jag kan Förvaltningslagen för dåligt för att 
förstå om jag för att kunna lämna in en ny strandsskyddsdispens, ska ha synpunkter på det 
förslag till beslut som ni skickat till mig? Jag vet att en del kommuner tolkar 
serviceskyldigheten enligt samma lagstiftning relativt långtgående, och ber därför om hjälp 
med att förstå om jag förväntas lämna synpunkter på utkastet till beslut för att kunna lämna 
in en ny strandsskyddspens? 
 
Lite överraskad är jag att det i förslaget till beslut inte nämns att 400 kilovattkraftledningar 
kommer att dras antingen rakt över naturreservatet och Lejondalssjön alternativt i nära 
anslutning till Lejondal. Det måste väl ändå ha större påverkan på både miljö, livskvalitet och 
barns tillgång till orörda strandmiljöer? I enlighet med de rekommendationer som finns nu 
får inte den här storleken på kraftledningar dras i anslutning till skolor eller förskolor. 
 

Tacksam för bekräftelse att mitt mail har kommit fram. 

 

Vänliga hälsningar, 

Åsa Talamo 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Orienteringskarta 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-11-18 NAT.2021.547 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Lejondal 1:1 
 

 

 

Plats för sökt åtgärd 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Flygfoto 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2022-11-18 NAT.2021.547 

 

 

 
Flygfoto, 2015. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Fotografier 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (2) 

2022-11-18 NAT.2021.547 

 

 

 
Fotografi 1. 2022-11-08. Vy mot öster. 

 

 
Fotografi 2. 2022-11-08. Vy mot norr. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Fotografier 
 
Datum Vårt diarienummer 

2 (2) 

2022-11-18 NAT.2021.547 

 

 

 
Fotografi 3. 2022-11-08. Vy mot söder. 

 

 
Fotografi 4. 2022-11-08. Stranden 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Kartor 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (4) 

2022-11-17 NAT.2021.547 

 

 

 
Karta 1. Lejondal 1:1. Strandskydd är markerat med rosa. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Kartor 
 
Datum Vårt diarienummer 

2 (4) 

2022-11-17 NAT.2021.547 

 

 

 
Karta 2. Skogen nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen är markerade med brunt 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Kartor 
 
Datum Vårt diarienummer 

3 (4) 

2022-11-17 NAT.2021.547 

 

 

 
Karta 3. Naturvärde av kommunalt intresse. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöenheten 

Kartor 
 
Datum Vårt diarienummer 

4 (4) 

2022-11-17 NAT.2021.547 

 

 

 
Karta 4. Skyddsvärda träd och trädmiljöer enligt länsstyrelsen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2022-11-25     

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.2022.417, Bygglov för uppförande av 
plank, EKHAMMAR 4:269, Bygdegårdsvägen 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för uppförande av plank 

med stöd av 9 kap 31 c §, Plan- och bygglagen, PBL och startbesked 

med stöd av 10 kap 23 och 24 §§ 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.  

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. 

Startbesked 

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 

Sökande som är Gatu- och parkenheten har kommit in med en ansökan 17 

oktober 2022 om att bygga bullerplank utmed Bygdegårdsvägen. Planket har 

en höjd på 1,2 meter. Planket föreslås målas i en ljusgrå kulör. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-11-25    

 
 

Förslaget bedöms inte vara helt planenligt då det inte finns plank redovisat i 

plankartan utmed Bygdegårdsvägen. 

Förslaget kan även bedömas som en liten avvikelse mot detaljplanen enligt 9 

kap 31 b §, första punkten. 

9 kap 31 b § andra punkten, PBL används oftast under genomförandetiden och 

är inte aktuell för detta förslag. 

Förslaget bedöms uppfylla villkoren i 9 kap 31 c §, PBL. Av förarbeten 

framgår: "Att det gemensamma behovet ska vara angeläget innebär att 

genomförandet av åtgärden medför väsentliga fördelar för dem som får nytta 

av åtgärden. Denna bedömning behöver göras utifrån förhållandena i det 

enskilda fallet, och enbart det faktum att ingen motsätter sig åtgärden bör inte 

vara tillräckligt för att lov som avviker från planen ska kunna ges.  

" Prop. 2013/14:126 s 183. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 

av plank med stöd av 9 kap. 31 c § PBL. Utformningskraven uppfylls gällande 

god material och formverkan.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 17 oktober 2022 

 Reviderad situationsplan som inkom 3 november 2022 

 Ritning, sektion bullerplan som inkom 17 oktober 2022 

 Förslag till kontrollplan som inkom 17 oktober 2022   

 Yttrande Ekhammar 4:462 som inkom 26 oktober 2022 

 Yttrande Ekhammar 4:466 som inkom 28 oktober 2022 

 Brev/skrivelse sökande som inkom 3 november 2022  

 Yttrande med erinran Ekhammar 4:463 som inkom 7 november 2022 

 Yttrande med erinran Ekhammar 4:465 som inkom 6 november 2022 

 Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande som är Gatu- och parkenheten har kommit in med en ansökan 17 

oktober 2022 om att bygga bullerplank utmed Bygdegårdsvägen. Planket har 

en höjd på 1,2 meter. Planket föreslås målas i en ljusgrå kulör. 

Förutsättningar 

Förlaget omfattas av detaljplan med beteckningen 8004 som togs fram på 80-

talet. Där planket är tänkt att placeras gäller allmänplatsmark gata. Förslaget 

uppfyller ett gemensamt intresse att minska bullernivåerna för boende i 

området. Därför föreslås ett beviljande med stöd av 9 kap 31 c §, PBL. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-11-25    

 
 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats på grannhörande. Det har kommit in synpunkter från fyra 

olika fastighetsägare.  

Fastighetsägare från Ekhammar 4:462 framför att han vill att träden sparas och 

önskemål om avstånd när gäller planket. Han vill också att planket dras mer 

söderut. 

Fastighetsägare från Ekhammar 4:466 framför att hon vill att planket ska 

byggas vid hennes tomt också. 

Gatu- och parkenheten har framfört att träden kommer förmodligen tas bort då 

i samband med arbeten kommer rötter skadas. De har kompletterat med en ny 

reviderad situationsplan med avståndet till planket. Det är inte lämpligt enligt 

sökande att bygga planket mer söderut då det finns en mur som hindrar 

byggnation.  

 

Fastighetsägare från Ekhammar 4:463 framför synpunkter om placering för att 

undvika minimal påverkan på grönska i området. 

Fastighetsägare från Ekhammar 4:465 framför synpunkter om att de är glada 

att det byggs plank. De begär den utredningen som visar vilken höjd som 

behövs för bullerplanket.  

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms inte vara helt planenligt då det inte finns plank redovisat i 

plankartan utmed Bygdegårdsvägen. 

Förslaget kan även bedömas som en liten avvikelse mot detaljplanen enligt 9 

kap 31 b §, första punkten. 

9 kap 31 b § andra punkten, PBL används oftast under genomförandetiden och 

är inte aktuell för detta förslag. 

Förslaget bedöms uppfylla villkoren i 9 kap 31 c §, PBL.  

"Att det gemensamma behovet ska vara angeläget innebär att genomförandet 

av åtgärden medför väsentliga fördelar för dem som får nytta av åtgärden. 

Denna bedömning behöver göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet, och 

enbart det faktum att ingen motsätter sig åtgärden bör inte vara tillräckligt för 

att lov som avviker från planen ska kunna ges.  

" Prop. 2013/14:126 s 183. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 

av plank med stöd av 9 kap. 31 c § PBL. Utformningskraven uppfylls gällande 

god material och formverkan.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-11-25    

 
 

Upplysningar 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 

gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägaren/na. 

Barnperspektiv 

En miljö fri från buller är viktigt för barn också.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Hany Touman  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 17 oktober 2022 

2. Reviderad situationsplan som inkom 3 november 2022 

3. Ritning, sektion bullerplan som inkom 17 oktober 2022 

4. Förslag till kontrollplan som inkom 17 oktober 2022   

5. Yttrande Ekhammar 4:462 som inkom 26 oktober 2022 

6. Yttrande Ekhammar 4:466 som inkom 28 oktober 2022 

7. Brev/skrivelse sökande som inkom 3 november 2022  

8. Yttrande med erinran Ekhammar 4:463 som inkom 7 november 

2022 

9. Yttrande med erinran Ekhammar 4:465 som inkom 6 november 

2022   
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-11-25    

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  

 Ekhammar 4:466 

 Ekhammar 4:462 

 Ekhammar 4:463 

 Ekhammar 4:465 

 

Kungörelse 

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

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

Meddelande om kungörelse 

 Ekhammar 4:250 

 Ekhammar 4:251 

 Ekhammar 4:252 

 Ekhammar 4:253 

 Ekhammar 4:254 

 Ekhammar 4:461 

 Ekhammar 4:464 

 Ekhammar 4:478 

 Ekhammar 4:479 
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A3 1:400

2022-10-12

Michael Andersson

Bullerplank
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�I 
GRUSFYLLNING MAKADAM 0-28 �I 
GRUNDLÄGGNINGSMETOD STÖDMUR OCH 
KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR UTFÖRES 
AV ENTEREPRENÖR 

SEKTION STOLPE 

ALLMÄNT 

TRÄKONSTRUKTION 
YRKULÖR: Kulör kommer att 
anpassas med den omgivande  
miljön ( "Ljusgrå") 

Hela konstruktionen ska vara tät 
samt tät mot marken. 
Planket ska ha 
ljudabsorberande egenskaper. 

TOLPLOCK 

VY MOTVÄG 
FRAMSIDA 

I 

I 

VY MOT TOMT 
BAKSIDA 

I 

I 

REV I ANT I ?NDRINGEN AVSER GODK?ND I DATUM 

Sektionsritning Bullerplank - Bygdegårdsvägen 

KONSTR 

Afsaneh Kasiri 

2020-02-01 

GRANSK KONSTR GRANSK 

...... ············· - ···········

1

··········--·· .......................... ....... .

Upp anus-Bro 
I 

................ KOMMUNE.N.SOM.G.ER PLAIS ........ ' 

www.upplands-bro.se 

Furuhällsplan 1 

196 40 Kungsängen 

KONSTBYGGNADSNR FORMAT I SKALA

A3 
OBJEKT NR RITNINGSNR REV 
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     KONTROLLPLAN    
     Enligt Plan- och bygglagen   Datum: 
        Kontrollplan upprättad av: 
        (Ange namn och befattning/roll)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Enligt Plan- och bygglagen 
  

BYGGHERRE (Beställare) 
Namn/Företag 
Upplands-Bro kommun-Samhällsbyggnadskontoret 
 

Person-/ Organisationsnummer 
212000-0100 

Adress 
Upplands-Bro kommun 

Postadress 
196 81 Kungsängen 

Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil 
+46738667011 

E-post 
michael.andersson@upplands-bro.se 

FASTIGHET 
Fastighetsbeteckning 
Ekhammar 4:269 

Fastighetsadress 
Bygdegårdsvägen mellan Hjortronvägen och Tvärvägen 

Stadsdel 
 

UTFÖRANDE ENTREPRENÖR 
Företag  
 

Organisationsnummer 
 

Namn (projektets arbetsledare) 
 

Adress 
 

Postadress  
 

Telefon / Telefon mobil 
 

Sakkunnig (namn och övrig kontaktinformation) 
 

PROJEKTBESKRIVNING (Kort beskrivning av projektet i text) 
 
Ett bullerplank ska byggas längs med nyanlagd gang- och cykelbana på Bygdegårdsvägens västra sida mellan Hjortronvägen och circa 60m söderut fram till befintlig elnätsstation. 
Bullerplanket utformas likt tidigare byggt bullerplank, mellan Skyttens väg och Hjortronvägen. 
 
Bullerskärmen har en maximal höjd på 1,2m från marken. Höjd och placering ska anpassas för att inte skymma sikten enligt sikttriangelmått. 
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     KONTROLLPLAN    
KONTROLLPLAN för …   BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) 
    A-ritning (arkitektritning)  
E - (Egenkontroll)    K-ritning (konstruktionsritning)  
S - (Sakkunnig)   VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) 
                       EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)              

Kontrollen avser 
 

Kontrollant 
(E eller S) 

Kontrollmetod Kontroll mot (underlag) Sign/datum Åtgärd Anmärkning 

Utförs förhand enligt 
bygglovshandlingar 

E  Bygglovshandlingar    

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Slutanmälan och begäran om slutsbesked för installation av eldstad/rökkanal 
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts i plan- och bygglagen med tillhörande förordningar och föreskrifter 
samt att åtgärden är utförts enligt fastställd kontrollplan och beviljat slutbesked. 
 
 
Datum 

 
 
Namnteckning 

 
 
Namnförtydligande 
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     KONTROLLPLAN    
För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder  
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt 
säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).  
Kontrollplanen ska lämnas in i samband med ansökan om lov eller anmälan. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.  
Under arbetets gång ska kontrollerna verifieras vart eftersom de utförs och vid avslutat arbete ska kontrollplanen skrivas under och sedan skickas tillbaka till 
byggnadsnämnden, så att slutbesked kan utfärdas och ärendet avslutas.  
 
Kontrollen avser vilka kontroller ska göras? Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § 
PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i 
en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas (http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/).       
Se nedan för exempel:  
”Att åtgärden följer givet bygglov”  
”Att byggfukt torkas ut innan det byggs in”  
”Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller”  
 
Kontrollant vem ska utföra kontrollen?  
E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten)  
S – (Certifierad sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)  
B – (Byggherre)  
 
Kontrollmetod hur kommer kontrollen att utföras? Se nedan för exempel:  
Visuell bedömning  
Övervakning  
Mätning  
Bevakning  
Sakkunnigintyg  
 
Kontroll mot vilket underlag görs kontrollen mot? Se nedan för exempel:  
BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se)  
A-ritning (arkitektritning)  
K-ritning (konstruktionsritning)  
VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)  
EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)  
Givet bygglov 
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Från: johan axenholm
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Nybyggnad av plank 4:269
Datum: den 26 oktober 2022 11:35:02

Hej, tack för info BYGG.2022.417
Bifogar bilder 1-2 på rönnarna efter tomtgränsen, hoppas de blir kvar! 
Ser tidigare plankbygge efter Bygdegårdsvägen så är avstånden ca 45 cm från gång och
cykelväg, önskar samma avstånd!
Bild 3 : Planket efter Hjortronvägen bör gå ner till Örtugsvägen.

Med vänlig hälsning
Johan Axenholm
Örtugsvägen 29 (hörntomten)
070 2651038 
 
Hämta Outlook for Android
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Från: Christina Gyse
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygglov för nybyggnad av plank
Datum: den 28 oktober 2022 08:45:49

Angående bygglov för fastigheten Ekhammar 4:269, diarienummer BYGG.2022.417.
Jag Christina Gyse boende på örtugsvägen 21 yttrar mig härmed enligt 9 kap. 25§ plan-och bygglagen.
Detta yttrande sker i en form av överklagande såväl som ifrågasättande. planket byggs med anledning av högt
buller och för hög ljudnivå från gatan samt busshållsplatsen. Då jag som boende på Örtugsvägen 21 har
busshållsplatsen direkt mittemot mitt hushåll ifrågasätter jag varför planket inte ska gå framför vår tomt där den
höga ljudnivån och bullret från bussens motor rimligen är som allra högst?

Överklagan sker på följande två punkter:

1. En omgående mätning av ljudnivåerna utanför vår tomt som visar att bullernivåerna är lika höga om inte
högre utanför oss vilket gör att även vår bostad och tomt ska ingå i hushållen med bullerplank.
2. Vi har tidigare överklagat planket på våra andra gårdar på grund av enhetlighet. Detta då samfälligheten
garvaren är just en samfällighet där alla bostäder ingår. Därmed är det orimligt att utelämna ett hushåll med
tomtdel framför bostad på samma marknivå som de grannar som fått plank beviljat.

Mvh
Christina Gyse
Örtugsvägen 21
19632 Kungsängen
0739516474
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Från: Michael Andersson
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: yttrande BYGG.2022.417
Datum: den 1 november 2022 11:54:18
Bilagor: image002.png

Hej!
 
Anledningen till vi går bara till transformatorstationen är att sedan så ligger fastigheterna högre på
Örtugsvägen dvs de är en mur från Bygdegårdsvägen mot Örtugsvägen.
 
Med vänlig hälsning
Michael Andersson
Gata och parkingenjör
Gatu/Parkenheten 
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
Tel: 08-518 322 66
michael.andersson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

 
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 november 2022 09:17
Till: Michael Andersson <Michael.Andersson@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: yttrande BYGG.2022.417
 
Hej Michael,
 
Tack för detta.
 
Det vore bra om ni kunde förtydliga för politiker varför det går inte att dra planket mer söderut
några tomter.
 
 
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: Michael Andersson <Michael.Andersson@upplands-bro.se> 
Skickat: den 1 november 2022 08:26
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: yttrande BYGG.2022.417
 
Hej!
 
Gällande rönnarna så kommer med 99% säkerhet att försvinna. Då planket byggs upp, framdriften
att komma fram med grävmaskin och att fundamenten till planket träffar rötterna.
Gällande att planket ska gå ner till Örtugsvägen så inte planer på det.
 
 
 
Med vänlig hälsning
Michael Andersson
Gata och parkingenjör
Gatu/Parkenheten 
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
Tel: 08-518 322 66
michael.andersson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se

 
 
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 26 oktober 2022 15:03
Till: Jan Helghe <Jan.Helghe@upplands-bro.se>; Michael Andersson
<Michael.Andersson@upplands-bro.se>
Ämne: yttrande BYGG.2022.417
 
Samhällsbyggnadskontoret
  Vår beteckning
Tomislav Dragoja
Bygglovsenheten
 

 BYGG.2022.417

 

Skrivelse
Diarienummer: BYGG.2022.417
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av plank
Fastighet EKHAMMAR 4:269

Ärendet
Hej,
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Vidarebefordrar ett yttrande.

 

 

 

 

För bygg- och miljönämnden

Tomislav Dragoja

 
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.2022.417
Mottagare: Jan Helghe[jan.helghe@upplands-bro.se];Michael Andersson
[michael.andersson@upplands-bro.se];
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Från: Mattias Andersson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Jan Helghe
Ärende: Grannhörandet Bygg.2022.417 Ekhammar 4:269
Datum: den 7 november 2022 08:57:24

Hej,
Jag är tacksam att ni har lyssnat på närboendes önskemål och att nu processen med
byggnation av bullerplank är igång!

Med anledning av grannhörandet, Grannhörande Bygg.2022.417 Ekhammar 4:269, har jag synpunkter på
hur bullerplanket enligt kartan är utritat på fastigheten, och yrkar därigenom på omplacering jämfört mot
sträckning enligt kartan.
Då planket på kartan är utritat i diket mellan väg och tomt kommer:
• detta medföra sämre funktion av bullerskydd eftersom vägen till stora delar ligger högre än tomterna och
husen vilka skall bullerskyddas, särskilt då höjden på planket max är 1,2m. Uppskattningsvis är släntningen
minst 0,5meter (vägbanan högre) under en lång relativ sträckning.
• underhåll av växtlighet och grönytor längs tomtmark och av kommunens "allmänning" mellan väg
tomtmark bli svårt då möjlighet att få plats med stege samt gräsklippare etc. krävs.
• befintlig grönska behöva avverkas, något som kommer att försämra utformningen och uppfattningen av
landskapet. Det är exempelvis fint med den högre växtligheten i form av rönnar, lönnar och andra träd som
växer längs vägen och skulle tillföra såväl gångtrafikanter som bilister ett vackrare landskap.

Av tre ovanstående anledningar yrkas att planket förläggs så nära GC-banan som möjligt, i liknande
lokalisering som redan befintligt plank längre bort på Bygdegårdsvägen är uppfört, detta syftande
till att maximera plankets funktion och minimera påverkan på gönytor och träd/buskar.

Med Vänliga Hälsningar/Best Regards
Mattias Andersson

Boende på Örtugsvägen 27

076 714 70 15
matand3@kth.se
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Från: Bygg- och miljönämnden
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: BYGG.2022.417
Datum: den 7 november 2022 18:06:27

Hej Tomislav,
 
Du är handläggare i detta ärende. Kan du svara?
 
Vänligen
 
Hany Touman
Tf Bygglovschef
 
Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Sofie Lundvall <sofie.nyqvist89@gmail.com> 
Skickat: den 6 november 2022 18:54
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: lundvall.rasmus@gmail.com
Ämne: BYGG.2022.417
 
Hej, 
 
Vill börja med att berätta hur glada vi är att det äntligen planeras ett bullerplank ut mot
Bygdegårdsvägen och att vi hoppas på att ingen inkommer med yttrande. 
 
Vi är intresserade av utredningen från er på hur ljudmätningen utförts samt även ta del av
information om bullerskyddet är tillräckligt högt för att klara de ljudkrav som ställs utifrån de
förutsättningar som finns. 
 
Nu kan vi endast jämföra med den första etappen som ni redan etablerat bullerskydd där
fastigheterna ligger betydligt lägre mot gatan samt att det inte är trafikerat med bussar. 
Våra fastigheter ligger i stort sätt i samma höjd eller högre än gatan/trafiken och det borde då
rimligtvis projekterats fram en annan höjd på bullerskyddet? 
 
Vi ser fram emot ert svar, Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Sofie och Rasmus Lundvall 
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Bygglovshandläggare 
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Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 
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BYGG.2022.352, Bygglov för nybyggnad av 
ridhus, UDDEN 1:6, Udden 2 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad 

av ridhus på fastigheten Udden 1:6 med stöd av 9 kapitlet 31 §, plan- 
och bygglagen, PBL. 

2. Avgifter enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2021-06-09, Kf § 93 

Bygglovsavgift med tekniskt samråd  145 000 kronor 

__________________________________________________________________ 

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 
Villkoret i förhandsbeskedet var att färgsättning ska ske med hänsyn till 
kulturmiljö och den omgivande bebyggelsen. 

I strandskyddsbeslutet fram gick att; ”byggnadens fasad ska ha en dämpad 
färgskala som exempelvis mellan till mörka jordfärger”, är med hänvisning till 
Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-
Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. Villkoret var motiverat 
utifrån strandskyddets syften för att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad fasadfärg på 
byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir för 
utmärkande i sitt uttryck. Sökande har framfört i ansökan att byggnaden ska 
målas Roslagsmahogny eller röd.  



 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
      

 
 

Kontorets bedömning är att byggnaden som helhet kommer smälta in 
bebyggelsen och vara anpassad till kulturmiljön. 

Byggnadens volym kommer inte uppfattas som större än det som beviljades i 
förhandsbeskedet. I förhandsbeskedet framgick det en byggnadsarea 2 450 
kvadratmeter. Sökandes förslag är väsentlig mindre än detta. Det finns inte 
heller något beslutsunderlag i förhandsbeskedet som anger en höjd. Kontorets 
bedömning är att förslaget följer förhandsbeskedet.  

När det gäller tillfarten till ridhuset så har sökande kompletterat detta med 
utgångspunkt i den situationsplan som låg till grund för förhandsbeskedet. 

I avvägningen mellan den allmänna och enskilda intressen gör kontoret 
bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna intresset negativt. Den 
förslagna byggnaden måste anses vara av betydande påverkan men inte av 
sådan art att det innebär en betydande olägenhet för grannar. 

Bygglovsavdelningen har fått stöd från avdelningen för översiktsplanering att 
bedöma att hallen är väl placerad i landskapet och har god landskapsbild. Att 
byggnaden är välanpassad till kulturmiljön har delvis redan prövats i 
strandskyddsärendet och förhandsbeskedet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 med stöd av 
9 kapitlet 31 § PBL. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan som inkom 2 september 2022 
• Situationsplan som inkom 11 december 2022 
• Ritning, sektion som inkom 7 oktober 2022 
• Ritning, plan som inkom 7 oktober 2022 
• Ritning, fasad som inkom 7 oktober 2022 
• Yttrande Udden 1:7 som inkom 18 oktober 2022 
• Yttrande Udden 1:9 som inkom 25 oktober 2022 
• Yttrande Udden 1:5 som inkom 25 oktober 2022 
• Yttrande Udden 1:10 som inkom 28 oktober 2022 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2022  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har inkommit med en ansökan om bygglov 2 september för 
nybyggnad av ridhus. Sökande har fått strandskyddsärendet beviljat. 
Förhandsbesked finns också beviljad från Mark- och miljööverdomstolen. 
Ansökan avser ett ridhus på 1 960 kvadratmeter byggnadsarea. 
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Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Ansökan om 
strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 3 januari 2018 
och avsåg strandskyddsdispens för ridhus i kombination med stall och 
tillfartsväg.  

Översiktsplanering 

Enligt avdelningen för översiktsplanering är området i Landsbygdsplanen, FÖP 
2016, prioriterat för areella näringar. Landsbygdsplanen beskriver också att 
hästnäringens och ridningens behov av mark ska tillgodoses i den fysiska 
planeringen, vilket ger stöd åt förslaget. 

Avdelningen för översiktsplanering bedömer att hallen är placerad med 
anpassning till riktningen i landskapet och med möjlighet till ny väganslutning 
utan att göra hag- eller åkermarken runt omkring oanvändbar. 

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats ut på grannhörande med sista svarsdag den 25 oktober 
2022.  

Det har kommit in yttrande från ägare till fastighet Udden 1:7. Hon framför 
mest synpunkter om vägen till ridhuset. Sökande har kompletterat med en 
infartsväg på en situationsplan och väljer att inte svara på yttrandet. 

De andra yttranden framför fler synpunkter. Många framför synpunkter om 
vägen till byggnaden. 

Fastighetsägaren till Udden 1:5 framför dessutom synpunkter att byggnaden är 
större än vad som redovisades i förhandsbeskedet. 

Bedömning 

Villkoret i förhandsbeskedet var att färgsättning ska ske med hänsyn till 
kulturmiljö och den omgivande bebyggelsen. 

I strandskyddsbeslutet fram gick att; ”byggnadens fasad ska ha en dämpad 
färgskala som exempelvis mellan till mörka jordfärger”, är med hänvisning till 
Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-
Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. Villkoret var motiverat 
utifrån strandskyddets syften för att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad fasadfärg på 
byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir för 
utmärkande i sitt uttryck. Sökande har framfört i ansökan att byggnaden ska 
målas Roslagsmahogny eller röd.  

Kontorets bedömning är att byggnaden som helhet kommer smälta in 
bebyggelsen och vara anpassad till kulturmiljön. 

Byggnadens volym kommer inte uppfattas som större än det som beviljades i 
förhandsbeskedet. I förhandsbeskedet framgick det en byggnadsarea 2 450 
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kvadratmeter. Sökandes förslag är väsentlig mindre än detta. Det finns inte 
heller något beslutsunderlag i förhandsbeskedet som anger en höjd. Kontorets 
bedömning är att förslaget följer förhandsbeskedet.  

När det gäller tillfarten till ridhuset så har sökande kompletterat detta enligt det 
förslag som senast diskuterades i förhandsbeskedet. 

I avvägningen mellan den allmänna och enskilda intressen gör kontoret 
bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna intresset negativt. Den 
förslagna byggnaden måste anses vara av betydande påverkan men inte av 
sådan art att det innebär en betydande olägenhet för grannar. 

Bygglovsavdelningen har fått stöd från avdelningen för översiktsplanering att 
bedöma att hallen är väl placerad i landskapet och har god landskapsbild. Att 
byggnaden är välanpassad till kulturmiljön har delvis redan prövats i 
strandskyddsärendet och förhandsbeskedet. 

Rättsliga utgångspunkter 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 med stöd av 
9 kapitlet 31 § PBL. 

Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 
med föreslagen tid för tekniskt samråd.  

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 
§ PBL.  

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 
§ plan- och Bygglagen. 

Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att 
gälla (10 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Tillstånd för att utföra åtgärden kan krävas från fastighetsägaren/na. 

Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan 
tillstånd från Miljöenheten 

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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Barnperspektiv 
Ett ridhus möjliggör att barn kan ha ridsport som aktivitet vilket bidrar till bättre 
hälsa och välbefinnande.  

Samhällsbyggnadskontoret 
Hany Touman   

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2 september 2022 
2. Situationsplan som inkom 11 december 2022 
3. Ritning, sektion som inkom 7 oktober 2022 
4. Ritning, plan som inkom 7 oktober 2022 
5. Ritning, fasad som inkom 7 oktober 2022 
6. Yttrande Udden 1:7 som inkom 18 oktober 2022 
7. Yttrande Udden 1:9 som inkom 25 oktober 2022 
8. Yttrande Udden 1:5 som inkom 25 oktober 2022 
9. Yttrande Udden 1:10 som inkom 28 oktober 2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 
• Sökande  
• Fastighetsägaren/na  
• Udden 1:7 
• Udden 1:9 
• Udden 1:5 
• Udden 1:10 

 
Kungörelse 

• Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 
beslutet ska kunna vinna laga kraft. 
 

Meddelande om kungörelse 
• Finnstaholm 2:1 i Håbo kommun 
• Håtunaholm 3:1 
• Sjöhagen 3:1 
• Udden 1:11 
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Gällande Bygg 2022.352 

Bygglov för ridhus Udden1:6 

Adress Udden 2 

 

En begäran om planbesked 

 

Den omfattning som verksamheten har idag med uppstallade hästar kommer att öka och dra till sig biltrafik och människor 
som medför omgivningspåverkan av ett helt annat slag nu när det tilltänkta ridhuset ska byggas. 

 

Redan detta förhållande talar för att ridhuset bör bli föremål för sådan prövning som sker i samband med bygglovsansökan. 

Avgörande för frågan i målet är således om den planerade ridhusbyggnadens anslutningsväg. 

Vi som är fast boende har servitut på vägen, som är en rätt kopplad till vår fastighet.  

Här vill vi ha mer information om hur och var den tilltänkta vägen till ridhuset ska vara innan vi kan fatta beslut av 
godkännande eller överklagande av Ridhusbygge. Det medföljde inga uppgifter i de dokument som skickats till oss.  

 

Vid ett eventuellt bygge av ridhus kommer byggfordon att köras. Detta får inte på några vis förhindra framkomlighet för oss 
vid den väg som nyttjas som servitutsväg.  Det är inte heller frågan om kortvariga tillfälliga aktiviteter 

Det finns flera vägar som tillgodoser bygglovssökandes behov av infart och utfart till eventuell Ridhus. Alternativa vägar finns.  

 

Inskränkning i servitutsrättigheten kommer inte att accepteras Servitut existerar i syfte att tillföra funktioner som en fastighet 
är i behov av då det inte är möjligt att tillgodose dessa behov inom den egna Fastighetens tomt 

Den förra skissen kompletterades med en ny bilväg längst med hagen. Är den aktuell även denna gång? 
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Från: Peter Leys
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: ostergren.t@gmail.com; Anne-Lie
Ärende: Bygg.2022.352
Datum: den 25 oktober 2022 12:52:29

Hejsan,

Härmed vill vi , boende på Sjöhagenvägen 31 lämna våra synpunkter gällande detta ärende:

Vi anser att bygglovsansökan är ofullständig och kan därför inte behandlas.

Ridhuset kommer att vara plats för en kommersiell rörelse och alla konsekvenser som det medför är över huvudtaget inte beskrivna.

Största frågetecken gäller hur vägen till ridhuset är planerad. Störningar pga ganska tung trafik med hästtransporter och hästsläpp kommer att störa boende i området. Vägen ska läggas så
långt bort från grannfastigheten som möjligt .
Det påverkar såklart även parkeringsplatser för kunder/gäster med stora bilar och bussar  som inte heller är indikerade.

Även om kanske dispens från strandskyddet är tilldelad gäller det ändå att minska miljöpåverkan så mycket som det går.

Ljus
Redan befintliga verksamheten sprider ljus och stör på flera 100meters avstånd.  Eftersom ridhusets funktion är att utöka verksamheten på vinterhalvåret kommer det krävas belysning.
Ansökan ska dokumentera ljusanordingar utöver enkel fasadbelysning.

Vi vill att all belysning ska skärmas av på ett sätt att det inte blir ljusspridning utöver själva verksamheten.

Enligt Boverket kan det vara t.o.m. så att själva ljusanordning kräver dispens från strandskyddet.

Gödsel 
Det saknas information om det planerade Ridhuset ska även fungera som stall. Iallafall behöver vi upplysningar hur stallgödsel ska hanteras för att minimera läckage till marken och därmed
Mälaren och åtgärder för att minimera insekter och skadedjur.
Ansökan ska kompletteras med placering och beskrivning av eventuell uppsamlings anordningen för stallgödsel .

Till slut är vi tveksamma att det är rimligt att en kommersiell rörelse ska belasta det enskilda vägen som förvaltats av vägföreningen så hård och jag utgår ifrån att ni har sökt och begärt
vägföreningens åsikter också.
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Med vänlig hälsning, 
Peter Leijs, Anne-Lie Åberg 
Sjöhagenvägen 31
19792 Bro
Pleys@icloud.com
0709882178
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Grannhörande från Udden 1:5 avseende nybyggnad av ridhus/stall på Udden 1:6. 

Bygglovsärende BYGG.2022.352     sid 1(3) 

 

 

  

 

 

Stockholm 2022-10-25 

 

Upplands-Bro kommun 

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

 

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

 

 

 

 

Grannhörande från Udden 1:5 avseende nybyggnad av ridhus/stall på Udden 1:6. 

Bygglovsärende BYGG.2022.352  

 

Föreslagen byggnad är ca 4,5 meter högre än vad som beviljats i förhandsbeskedet. I gengäld 

har bredden minskats något men beträffande byggnadens volym och därmed inverkan på 

omgivningen så har den alltså vuxit med närmare 25% i förhållande till beviljat 

förhandsbesked. 

 

Min mening är att det är helt orimligt att man presenterar en i volym nästan 25 % större 

byggnad i bygglovsansökan än man beskrivit i förhandsbeskedet. Ur rättssäkerhetssynpunkt 

skall man förstås söka och få nytt förhandsbesked beviljat först. 

 

Avståndet mellan föreslagen byggnad och tomtgräns Udden 1:5 understiger 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I än högre grad om vägdragningen medför en 

”stallbacke” i stället för av Folkhälsomyndigheten rekommenderad ”avskärmning”, om 

avståndet är kort.  

 

Min mening är att det efter erfarenheterna vi fått efter COVID-19, är lika otidsenligt som 

oacceptabelt att undanta grupper av människor från åtnjutande av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer som om det vore försumbara tätortsprivilegier. 

 

Avståndet mellan tilltänkt byggnad och fastighet Udden 1:5 är också oproportionellt litet med 

hänsyn till de fria ytorna på Udden 1:6. Detta har sin grund i att större delen av fastigheten 

Udden 1:6 är belastad med ett kraftledningsimpediment som, enligt sökandens utsaga under 

prövningen av förhandsbeskedet, gör marken olämplig för härbärgering av häst.  

 

I vårt nya säkerhetspolitiska läge har el blivit akut bristvara och Svenska Kraftnät gör 

mångmiljardinvesteringar i iterativ analys och utbyggnad av kraftledningsnätet. Det är 

sannolikt bara en tidsfråga innan spänningen behöver ökas eller fler ledningar hängs upp i de 

stolpar som korsar Udden 1:6 varvid hela fastigheten kommer att bli lika olämplig för häst.  

 

Min mening är att helt oavsett den påverkan Udden 1:5 kommer att drabbas av så saknar 

fastigheten Udden 1:6, genom det omfattande kraftledningsimpedimentet, idag helt enkelt 

förutsättningar för att på ett ansvarsfullt sätt bedriva hästverksamhet i annan utsträckning än 

idag. 
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Grannhörande från Udden 1:5 avseende nybyggnad av ridhus/stall på Udden 1:6. 

Bygglovsärende BYGG.2022.352     sid 2(3) 

 

 

  

 

 

I och med den förvirrade handläggningen av förhandsbeskedet så är det ännu oklart hur tillfart 

är tänkt till ridhuset. Den har sagts komma att förläggas på någon av nedan markerade vis som 

båda ansluter till servitutsvägen (mot Udden 1:5 och Udden 1:7) på olika ställen. Förläggningen 

har en avgörande betydelse eftersom en anslutning till befintlig väg direkt utanför Udden 1:5 

obevekligen öppnar en ”stallbacke” utanför grinden Udden 1:5 och därmed utsträcker 

verksamhetsområdet och därmed alla tänkbara störningar som där kan uppstå, ända fram till 

tomtgräns Udden 1:5. Ansluter i stället vägen sydost om de närliggande tomterna så 

minimeras det problemet. 

 

Min mening är beträffande formalia kring ärendet att det är helt oacceptabelt att handlägga 

ett bygglov utan att precisera vägsträckningen när den så uppenbart har så stor betydelse. 
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Grannhörande från Udden 1:5 avseende nybyggnad av ridhus/stall på Udden 1:6. 

Bygglovsärende BYGG.2022.352     sid 3(3) 

 

 

  

 

 

Jag vill också understryka att förhandsbeskedet (alltså avseende byggnaden med den betydligt 

mindre volymen) har ifrågasatts upp till Mark- och miljööverdomstolen där hovrätten avslog 

mitt överklagande med hänvisning till att ansökan inte innehöll tillräckligt precis information 

utan att detta måste prövas i behandlingen av bygglovet. 

 

Hovrättsrådet Henrik Jonsson är dock skiljaktig och anför bland annat följande: 

 

”Att uppföra en så pass stor byggnad avsedd för näringsverksamhet i närheten av 

bostadshus på tidigare obebyggd mark i en lantlig miljö är i sig problematiskt och 

knappast något som ägarna till grannfastigheterna har behövt räkna med, trots att en 

pågående näringsverksamhet med hästar bedrivs på fastigheten. Byggnaden kommer 

dessutom att uppta en betydande del av området mellan huset och stranden och därigenom 

påtagligt förändra förhållandena på platsen. 

Till detta kommer den negativa påverkan som verksamheten med sammanlagt sexton hästar 

riskerar att innebära för närliggande bostadsfastigheter, dels i fråga om lukt och risken för 

spridning av allergener, dels genom andra moment i den dagliga verksamheten som kan 

orsaka störningar, t.ex. användningen av jordbruksmaskiner och tunga transporter. 

Enligt min mening innebär dessa förhållanden sammantagna att åtgärdens påverkan på 

omgivningen precis passerar gränsen för vad som får anses vara en sådan olägenhet som 

avses i 2 kap. 9 §. Ansökan om förhandsbesked ska enligt min mening därför avslås.” 
 
Nu är byggnaden alltså större, vägen ännu opreciserad och grundförutsättningarna 
beträffande kraftledningsimpedimentet sämre än någonsin.  
 
Jag föreslår att byggnadsnämnden ser till att byggnaden minskas, vägsträckningen preciseras 
till att inte ansluta vid Udden 1:5 alternativt helt enkelt avslår bygglov så att vi slipper dra även 
detta till Mark- och miljööverdomstolen. 
 
Tack för gott arbete 
 
 
Vänliga Hälsningar 
 
Torbjörn Norström  
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Från: Jennie H�gfors
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörande Bygg 2022.352
Datum: den 28 oktober 2022 13:33:41

Hej.
Våra grannar ska bygga ett ridhus har vi fått tagit del av.
Det som är oklart för oss är vart vägen dit ska dras. Om den ska gå förbi vårt hus Udden 1:10 eller någon
annanstans

Med vänlig hälsning, Jennie Högfors

Skickat från min iPhone
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskonoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2022-11-25    

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.2022.429, Bygglov för uppförande av 
telekommunikationstorn (48 meter) med 
tillhörande teknikbod, KUNGSÄNGENS-
TIBBLE 1:647, Mätarvägen 9C 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för uppförande av telekommunikationstorn 

(48 meter) med tillhörande teknikbod med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ 

PBL. 

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

93. 

 Avslag bygglov:  12 500 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 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 augusti 2022 att avslå ansökan om 

bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande 

teknikbod med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ Plan- och bygglagen, PBL.  

Den 27 oktober 2022 inkom en ny ansökan för samma åtgärd, bygglov för 

uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med teknikbod. Sökande 

har inkommit med en ny ansökan då de missade överklagandetiden för tidigare 

beslut. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-25   

 
 

Ingen ny materiell lagprövning har företagits sedan Bygg- och miljönämndens 

beslut den 18 augusti 2022 (för materiell lagprövning hänvisas till tidigare 

tjänsteskrivelse daterad den 15 juli 2022). Inget nytt grannhörande har 

genomförts då det bedöms uppenbart att lov inte kan ges enligt 9 kap. 25 § 

PBL. 

Tjänsteskrivelsen har kommunicerats med sökande. Sökande har valt att inte 

inkommit med ett bemötande. 

Bygglovsenheten föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om 

bygglov för uppförande av telekommunikationstorn (48 meter) med tillhörande 

teknikbod med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 27 oktober 2022 

 Fasadritning telemast som inkom den 27 oktober 2022 

 Plan- och fasadritning teknikbod som inkom den 27 oktober 2022 

 Situationsplan som inkom den 27 oktober 2022 

 Översiktskarta som inkom den 27 oktober 2022 

 Ortofoto som inkom den 27 oktober 2022 

 Bygg- och miljönämndens beslut § 85 den 18 augusti 2022 med 

tillhörande beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2022 

Barnperspektiv 

Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt 

förslag till beslut är för barnens bästa.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman  

Tf bygglovschef Stella Österback 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 27 oktober 2022 

2. Fasadritning telemast som inkom den 27 oktober 2022 

3. Plan- och fasadritning teknikbod som inkom den 27 oktober 2022 

4. Situationsplan som inkom den 27 oktober 2022 

5. Översiktskarta som inkom den 27 oktober 2022 

6. Ortofoto som inkom den 27 oktober 2022 

7. Bygg- och miljönämndens beslut § 85 den 18 augusti 2022 med 

tillhörande beslutsunderlag 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-11-25   

 
 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren/na  
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2022-10-27

Ärende BYGG.2022.429

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

10533259KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9C

19637 Kungsängen

BYGG.2022.429 Sida 1 / 5
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2022-10-27

Initierare

Fakturamottagare

Sami Hassan Network Projectum Consulting AB

Lastgatan 8, 254 64 Helsingborg

Telefon: 0700038198

E-postadress: sami.hassan@networkprojectum.se

Fastighetsägare

BRO PSSBBS 87 AB

 BOX 1084, 10139 STOCKHOLM

Kontrollansvarig

Ante Larsson Managé AB

Rådhustorget 2, 633 40 Eskilstuna

Telefon: 0735334334

E-postadress: ante.larsson@manageab.se

Ombud

Sami Hassan Network Projectum Consulting AB

Lastgatan 8, 254 64 Helsingborg

Telefon: 0700038198

E-postadress: sami.hassan@networkprojectum.se

Sökande

Sami Fadi Osama Hassan

LERGROPSVÄGEN 5 LGH 1204, 19439 UPPLANDS VÄSBY

Telefon:  0700038198

E-postadress: sami.hassan@networkprojectum.se

BYGG.2022.429 Sida 2 / 5
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2022-10-27

Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Vi vill etablera ett torn med tillhörande teknikbod för att förbättra

mobiltäckningen i området.

Vi är medvetna om att detta strider mot detaljplan (1301).

Däremot finns det ingen mindre ingripande åtgärd med samma

resultat. Åtgärden syftar till att möta behovet av en förbättrad

täckning och kapacitet för elektronisk kommunikation i området.

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad

byggstart

2023-05-01

Fakturamottagare

Adress Lastgatan 8

Efternamn Hassan

E-postadress sami.hassan@networkprojectum.se

Företag Network Projectum Consulting AB

Förnamn Sami

Ort Helsingborg

Personnummer

Postnummer 254 64

Referens TA0261B / SE-16-003345

Telefonnummer 0700038198

BYGG.2022.429 Sida 3 / 5
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2022-10-27

Kontrollansvarig

Adress Rådhustorget 2

Behörighetsnivå - Kvalificerad

Certifieringsnummer SC0935-14

Efternamn Larsson

E-postadress ante.larsson@manageab.se

Företag Managé AB

Förnamn Ante

Gilltig t.o.m 2024-10-09

Ort Eskilstuna

Personnummer

Postnummer 633 40

Telefonnummer 0735334334

Ombud

Adress Lastgatan 8

Efternamn Hassan

E-postadress sami.hassan@networkprojectum.se

Företag Network Projectum Consulting AB

Förnamn Sami

Ort Helsingborg

Person- /

Organisationsnummer

Postnummer 254 64

Telefonnummer 0700038198

Typ av byggnad

Annan byggnad / anläggning

Beskrivning Torn med tillhörande teknikbod

BYGG.2022.429 Sida 4 / 5
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2022-10-27

VA-installationer

Avlopp

Ingen anslutning

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Ingen anslutning

Ärende avser

Bygglov annan anläggning (t.ex. parkering, idrottsplats, vindkraftverk)

Beskrivning Vi vill etablera ett mobiltorn med tillhörande teknikbod

BYGG.2022.429 Sida 5 / 5
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsenheten 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2022-11-25    

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.2022.379, Bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus, EKHAMMAR 4:504, Klippingvägen 
2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av bostadshus med stöd av 9 kap. 30, 31 b, 31c §§ PBL. 

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

93 

Avslag bygglov:  11 875 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 28 september 2022 med en bygglovsansökan om 

fasadändring av befintligt uterum. Efter inskickade kompletteringar har det 

framgått att det befintliga uterummet avses att rivas och ersättas av en ny 

tillbyggnad. 

Bostadshuset har ursprungligen en byggnadsarea på 68 kvm (exklusive inglasat 

uterum). Byggnadsarean för tillbyggnaden är 22 kvm.  Den totala 

byggnadsarean för huvudbyggnaden skulle därmed bli 90 kvm. 

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL. Åtgärden 

överskrider största tillåtna byggnadsarea. Tillbyggnaden placeras vidare på 

korsmark som enligt detaljplanen endast får förses med friliggande uthus. 
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2022-11-25   

 
 

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 70 kvm. Den totala 

byggnadsarean för bostadshuset med tillbyggnaden blir 90 kvm, vilket ger en 

avvikelse på cirka 29 %. Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse enligt 

9 kap. 31 b § PBL. 

Då tillbyggnaden inte är fristående från huvudbyggnaden bedöms det som en 

avvikelse från detaljplanen och eftersom hela tillbyggnaden avses att placeras 

på korsmark så bedöms det inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § 

PBL.   

 Det bedöms vidare inte vara en åtgärd av begränsad omfattning som är 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt varför förutsättningarna i 9 kap. 31b § punkt 2 PBL inte 

bedöms vara uppfyllda. 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov ges för 

en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden antingen är förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, enligt 9 kap. 31 c § PBL. Genomförandetiden för detaljplanen 

har gått ut, men åtgärden bedöms inte utgöra ett allmänt behov eller intresse för 

att avvikelserna ska kunna godtas enligt 9 kap. 31 c § PBL. 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan 

om tillbyggnad för bostadshus då förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30, 31b, eller 31c §§ PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 4 november 2022 

 Situationsplan som inkom den 20 november 2022 

 Fasadritning som inkom den 20 november 2022 

 Information om färgsättning som inkom den 20 november 2022 

 Bemötande från sökande som inkom den 25 november 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 november 2022 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 28 september 2022 med en bygglovsansökan om 

fasadändring av befintligt uterum. Efter inskickade kompletteringar har det 

framgått att det befintliga uterummet avses att rivas och ersättas av en ny 

tillbyggnad. 

Bostadshuset har ursprungligen en byggnadsarea på 68 kvm (exklusive inglasat 

uterum). Byggnadsarean för tillbyggnaden är 22 kvm.  Den totala 

byggnadsarean för huvudbyggnaden skulle därmed bli 90 kvm. 
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Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL. Åtgärden 

överskrider största tillåtna byggnadsarea. Tillbyggnaden placeras vidare på 

korsmark som enligt detaljplanen endast får förses med friliggande uthus. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 8004 som vann laga kraft 

1984. Enligt detaljplanen får byggnadsarean för fastigheten maximalt vara 70 

kvm. Där tillbyggnaden avses att placeras är det korsmark enligt detaljplanen 

vilket innebär att det är mark som endast får bebyggas med uthus. 

Bygglov för ett inglasat uterum på fastigheten beviljades 2006 (§ 140). Detta 

bygglov motiverades av att i maj 1985 beslutade Bygg- och miljönämnden (§ 

116) att meddela dispens för 30 kvm överbyggnad av terrass och att det 

bygglovet från 1985 hade upphört att gälla. Ansökan från 2006 bedömdes då 

överensstämma i storlek men inte i takutformning med det generella bygglovet 

som beviljades 1985. Stadsarkitekten beviljade då utformningen och bygglov 

beviljades för inglasat uterum. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till kända sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL den 11 

november 2022. Inga yttranden har inkommit i ärendet. 

Tjänsteskrivelsen och förslag till beslut har skickats till sökande för 

bemötande. Sökande inkom den 25 november 2022 med ett bemötande, se 

bilaga 5. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

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

detaljplan, om bland annat 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 och 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 är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2. innebär en sådan 

annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 

den användning som har bestämts i detaljplanen. 
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Bedömning 

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap. 30 § PBL. Åtgärden 

överskrider största tillåtna byggnadsarea samt att tillbyggnaden placeras på 

korsmark enligt detaljplanen. 

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 70 kvm. Den totala 

byggnadsarean för bostadshuset med tillbyggnaden blir 90 kvm, vilket ger en 

avvikelse på cirka 29 %. Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse enligt 

9 kap. 31 b § PBL. 

Enligt detaljplaneanvisningar från 1976 för gällande detaljplan så beskrivs 

korsmark med begreppet uthus på följande sätt: 

Med begreppet uthus eller annan gårdsbyggnad menas, såvitt annat ej 

uttryckligen framgår av planbestämmelserna. endast från huvudbyggnaden 

fristående byggnad som innehåller utrymmen vilka kompletterar 

huvudändamålet, såsom garage, förråd o dylikt. 

Då tillbyggnaden inte är fristående från huvudbyggnaden bedöms det som en 

avvikelse från detaljplanen och eftersom hela tillbyggnaden avses att placeras 

på korsmark så bedöms det inte som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § 

PBL.  

Det bedöms vidare inte vara en åtgärd av begränsad omfattning som är 

nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett 

ändamålsenligt sätt varför förutsättningarna i 9 kap. 31b § punkt 2 PBL inte 

bedöms vara uppfyllda. 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov ges för 

en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden antingen är förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 

allmänt intresse, enligt 9 kap. 31 c § PBL. Genomförandetiden för detaljplanen 

har gått ut men, åtgärden bedöms inte utgöra ett allmänt behov eller intresse för 

att avvikelserna ska kunna godtas enligt 9 kap. 31 c § PBL. 

Förutsättningar för att bevilja rivningslov för det befintliga uterummet bedöms 

vara uppfyllda enligt 9 kap. 34 § PBL. 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan 

om tillbyggnad för bostadshus då förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30, 31b, eller 31c §§ 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.  
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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 som inkom den 4 november 2022 

2. Situationsplan som inkom den 20 november 2022 

3. Fasadritning som inkom den 20 november 2022 

4. Information om färgsättning som inkom den 20 november 2022 

5. Bemötande från sökande som inkom den 25 november 2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  
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Ansökan om fasadändring

Härmed ansöker jag om fasadändring enl nedanstående ritningar, Idag har vi ett inglasat uterum som vi vill ändra till fast stående panel med fönster enligt ritning.

Tak i tegel samma som övriga huset, Pamel i samma stil och kulör som huset!
Vita vindskivor samt vita takrännor.

Fastigheten heter Ekhammar 4:504 

Klippingvägen 2

Med vänliga hälsningar

Magnus Kvarnefalk

0705-169560
magnus@teknograf.se
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Kungsängen 221124 
 
 

Bemötande Ärende BYGG.2022.379 
 

 
Vi har idag ett uterum med glaspartier som vi vill bygga in, Det ända som kommer skilja från 
befintligt uterum är att det blir takpannor på tak samt panel lika som befintliga fastigheten utifrån 
sett. 
 
Jag kontaktade på telefon tidigare i höstas bygglovsenheten efter jag hade mailat en ritning på 
utbyggnaden och fick rådet att ansöka om fasadändring från byggnadsinspektören jag pratade 
med. 
 
Jag ansökte om fasadändring med ritningar mått och bilder, Bygglovsenheten kontaktade mig 
senare och menade att om stommen rivs på uterummet då räknas det som en nybyggnad och inte 
fasadändring! 
 
För att bygga korrekt enligt gällande byggnormer måste stommen bytas ut mot nytt. 
 
Jag har fått en tjänsteskrivelse från bygglovsenheten att dom har som förslag att avslå vår 
ansökan, jag kan inte förstå varför då vi idag i vårt område har en hel del fastigheter som har gjort 
tillbyggnader liknande den vi söker bygglov för som har blivit beviljade hos kommunen. 
 
Borde vi inte ha samma förutsättningar som övriga fastigheter i vår samfällighet. 
 
Jag ber härmed Bygg och miljönämnden att se över detta ärendet. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Magnus Kvarnefalk 
Klippingvägen 2 
0705-169560 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

Bygglovsarkitekt 

Bygglovsenheten 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2022-11-17    

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.2022.368, Bygglov för anordnande av 
solceller på mark, BROGÅRD 1:88, Bro Hof 
slottsvägen 3 

Förslag till beslut 

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

solceller med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL 9 kap. 30 § 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige  

 

Bygglov 7 500 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 21 september 2022 med en ansökan om bygglov för 

anordnande av solceller på mark med en yta om ca 2000 m2 på Brohof 

golfanläggning. Fastighetens landareal uppgår till 3,196,188 m2.  

Bygglovsenheten bedömer att förslaget inte uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden 

avslår ansökan om bygglov i dessa delar. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 21 septermber 2022 

 Översiktskarta som inkom den 21 septermber 2022 

 Rev. Situationsplan som inkom den 12 oktober 2022 

 Kontrollplan som inkom den 12 oktober 2022 

 Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 27 oktober 

2022. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-11-17   

 
 

 Bemötande av kommunens kulturmiljöansvarigs yttrande som inkom 

den 14 november 2022 

 Bemötande av kontoretes förslag till beslut som inkom 27 oktober 2022 

Ärendet 

Sökande inkom den 21 september 2022 med en ansökan om bygglov för 

anordnande av solceller på mark med en yta om ca 2000 m2 på Brohof 

golfanläggning. Fastighetens landareal uppgår till 3,196,188 m2.  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 0315 som vann laga kraft den 17 september 

2004. Detaljplanen innehåller följande bestämmelser: e1, J1,q1, U1. 

q1: Värdefull miljö. Ändring av byggnad eller mark får inte förvanska dess 

karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse och 

markanvändning skall utformas med särskild hänsyn till omgivningarnas 

egenart. Park och karaktärsträd skall i möjligaste mån bevaras. 

u1: Marken skall vara tillgänglig för allmänna ledningar. 

Detaljplanändring 

Brogård (delar av Brogård 1:88) 

Förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Brogård 

(delar av Brogård 1:88).  

Planområdet utgörs av olika delar i eller i direkt anslutning till det område som 

är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. 

I samband med att detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men 

läget på detta bestämdes aldrig exakt. Nu görs ändringar i planen för att 

tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och naturreservatet. 

Förvaltningsrätten har konstaterat att delar av banan är byggd i strid mot 

gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även denna del av planen 

föreslås ändras.  

Utöver dessa förändringar föreslås ett antal justeringar för att ge förutsättningar 

att bygga ut en konferensanläggning som har byggrätt i gällande plan men där 

placering och omfattning föreslås justeras. Detaljplanen var på granskning 

under januari- februari 2022. Synpunkterna kommer att besvaras i en 

granskningsutlåtande som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen 

Yttranden från remissinstanser 

 Remiss har skickats till kulturmiljöansvarig i Upplands-Bro kommun. 

Yttrande med erinran har inkommit enligt nedan: 

"Det är bra att de vill satsa på solceller, men placeringen är inte bra. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-11-17   

 
 

Området har genomgått en stor förvandling och riksintresset är upphävt. Dock 

finns det i vissa delar kvar en läsbarhet kring dess funktion som säteri. I det 

ingår bland annat de stora välbevarade ekonomibyggnaderna. En 

solcellsparkanläggning i den skalan på den platsen skulle riskera att ytterligare 

minska läsbarheten, upplevelsen av området hade försämrats. Förslaget är 

utifrån den synpunkten olämpligt". 

Grannyttranden 

Grannhörande har skickats ut till kända sakägare under perioden 2022-10-25 

till och med 2022-11-11. Inga synpunkter har inkommit. 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Av 9 kap. 30 § första stycket PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd 

inom ett område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen  

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar 

löpa, och 

   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 

§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 

12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Av 9 kap. 30 § andra stycket PBL framgår att om åtgärden är en sådan ändring 

av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b (det i byggnaden inreds någon 

ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller 

industri) eller c (byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på 

annat sätt), ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller 

krav i första stycket 1. 

Av 9 kap. 31b § PBL framgår att bygglov trots 30 § första stycket 2, får ges för 

en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med 

detaljplanens syfte och 

   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 utöver vad som följer av 31 b § ges 

för en åtgärd som avviker från detaljplanen efter det att genomförandetiden för 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-11-17   

 
 

en detaljplan har gått ut om åtgärden 

   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 

   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett 

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Enligt 10 kap. 2 § PBL ska om annat inte särskilt anges i denna lag eller i 

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

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

strider mot 

   1. det lov som har getts för åtgärden, eller 

   2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser 

som gäller för området. 

Bedömning  

Inledningsvis kan nämnas att en solcellspark är en anläggning som inte 

omfattas av krav på byggov eller marklov enligt PBL. Dock framgår av 10 kap. 

2 § punkt 2 PBL att även en åtgärd som avser byggnadsverk och en tomt  ska 

genomföras så att åtgärden inte strider mot den detaljplan som gäller för 

området om åtgärden inte kräver lov. 

Enligt gällande detaljplan ska mark som enligt detaljplan är betecknad u1 vara 

tillgänglig för allmänna ledningar. En anläggning med solceller på denna mark 

bedöms hindra tillgänglighet till allmänna ledningar och därmed strida mot 

detaljplanen.Anläggningen bedöms vidare förvanska områdets karaktär och 

bedöms inte ta särskild hänsyn till omgivningars egenart. Åtgärden bedöms 

därför strida mot detaljplanen även i detta avseende. 

Avvikelserna bedöms varken för sig eller samlat utgöra en sådan liten 

avvikelse som kan godtas med stöd av 9 kap. 31b § PBL eller 9 kap. 31c § 

PBL.  

Förutsättningarna för bygglov i 9 kap. 30 § PBL bedöms därför inte uppfyllda. 

Bygglovsenheten föreslår därför att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan 

om bygglov för anordnande av solceller på mark. 

Barnperspektiv 

Mot bakgrund av att förslaget inte följer bygglagstiftningen dras slutsatsen att 

aktuellt förslag till beslut är ej lämpligt för barnets bästa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman 

Tf Bygglovschef 

 

 Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom den 21 september 2022 

2. Översiktskarta som inkom den 21 september 2022 

3. Rev. Situationsplan som inkom den 12 oktober 2022 

4. Kontrollplan som inkom den 12 oktober 2022 

5. Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig som inkom den 27 oktober 

2022. 

6. Bemötande av kommunens kulturmiljöansvarigs yttrande som inkom 

den 14 november 2022 

7. Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 27 oktober 2022 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto 

 Sökande  
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande, kommunens kulturmiljöansvarig, Bygg 2022.368
Datum: den 27 oktober 2022 09:50:44
Bilagor: image001.png

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Rasmus Sjödahl <Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 09:41
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Brohof golfanläggning Bygg 2022.368
 
Hej,
 
Det är bra att de vill satsa på solceller, men placeringen är inte bra.
 
Området har genomgått en stor förvandling och riksintresset är upphävt. Dock finns det i vissa
delar kvar en läsbarhet kring dess funktion som säteri. I det ingår bland annat de stora
välbevarade ekonomibyggnaderna. En solcellsparkanläggning i den skalan på den platsen skulle
riskera att ytterligare minska läsbarheten, upplevelsen av området hade försämrats.
Förslaget är utifrån den synpunkten olämpligt.
 
 
Med vänliga hälsningar
Rasmus Sjödahl
Kulturmiljöansvarig
Kultur- och fritidskontoret
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Besöksadress:  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
0721788361
rasmus.sjodahl@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2022.368-Bemötande av yttrande av kulturmiljöansvarig
Datum: den 14 november 2022 11:40:14
Bilagor: image001.png

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från: Jonas Lindgren <jonas.lindgren@brohofslott.se> 
Skickat: den 14 november 2022 11:06
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Yttrande
 
Hej Tony!
 
 
Svar på kulturmiljöansvarigas synpunkter.
 
Läsbarheten om Bro Hofs funktion som säteri kommer inte att försvinna. Ingenting
kommer att påverka dom stora välbevarade ekonomibyggnaderna. Dessa solceller
kommer inte att påverka någonting av vad Rasmus Sjödahl påpekar. I stället är Bro
Hof ett föredöme i kommunen som vill investera i solceller som energikälla. En
mycket dyrbar investering men med tanke på hur vår energiförsörjning ser ut i
Sverige och övriga Europa så är det måste.
 
Bro Hof tar sitt ansvar i denna svåra situation.
 
Mvh//Jonas
 
 
 
 

Från: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 11:08
Till: Jonas Lindgren <jonas.lindgren@brohofslott.se>
Ämne: Sv: Yttrande
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Hej,
Tyvärr vi hinner inte till 17 november, remisstiden för grannar går ut 11 november och alla
nämndärende till 17 november skulle vara klara och anmälda till kansliet redan 26 oktober(intern
process).
 
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: Jonas Lindgren <jonas.lindgren@brohofslott.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 11:01
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Re: Yttrande
 
Hej Tony,
Nämnden skulle väl ha möte den 17 november?
Mvh//Jonas 

Skickat från min iPhone
 

27 okt. 2022 kl. 10:55 skrev Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se>:


Hej,
Tack Jonas,
Dina synpunkter har inkommit till Bygg- och miljönämnden, ditt ärende tillsammans
med ev. synpunkter från grannar samt yttrande från kommunens
kulturmiljöansvarig kommer att redovisas till nämnden 15 december.
 
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
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Från: Jonas Lindgren <jonas.lindgren@brohofslott.se> 
Skickat: den 27 oktober 2022 10:41
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Yttrande
 
Hej,
 
Här kommer yttrande gällande förslag till beslut BYGG.2022.368
 
Vad gäller benämningen q1 i detaljplanen så kommer vi inte att förvanska
miljön eller påverka marken och utformningen kommer att göras så att
den passar in i miljön med närliggande ekonomibyggnader som redan
finns.
 
Och u1 i detaljplanen. Det finns inga allmänna ledningar i det tänkta
området för våra solceller.
 
Mvh//Jonas
 
Med vänlig hälsning / Kindest regards

Jonas Lindgren 
CEO/Course Manager  
Bro Hof Slott Golf Club
SE-197 91 Bro
Stockholm
Sweden

Castle: + 46 (0) 8-54 52 79 90
Cell: + +46 (0) 70 726 70 72
Email: jonas.lindgren@brohofslott.se
Web: http://www.brohofslott.se
 

        

Bro Hof Slott Golf Club is a privately founded achievement to create Scandinavia’s best golf resort, one of
Europe’s best golf courses and one of the world's best tournament courses. 
Bro Hof Slott Golf Club consists of two magnificent championship courses designed by Robert Trent Jones
Jr - The Stadium Course and The Castle Course. 
The Stadium Course was completed during 2007 and The Castle Course in summer 2010.
Bro Hof Slott Golf Club have hosted the European Tour event - Nordea Scandinavian Masters 2010, 2011,
2012, 2013 and 2016.
 



137 BYGG.2022.368, Bygglov för anordnande av solceller på mark, BROGÅRD 1:88, Bro Hof slottsvägen 3 - BMN 22/0010-1 BYGG.2022.368, Bygglov för anordnande av solceller på mark, BROGÅRD 1:88, Bro Hof slottsvägen 3 : 7.Bemotandeavkontoretsforslagtillbeslut_549872

Från: Jonas Lindgren
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Tony Ebrahimi
Ärende: Yttrande
Datum: den 27 oktober 2022 10:40:36
Bilagor: image001.png

Hej,
 
Här kommer yttrande gällande förslag till beslut BYGG.2022.368
 
Vad gäller benämningen q1 i detaljplanen så kommer vi inte att förvanska miljön eller
påverka marken och utformningen kommer att göras så att den passar in i miljön med
närliggande ekonomibyggnader som redan finns.
 
Och u1 i detaljplanen. Det finns inga allmänna ledningar i det tänkta området för våra
solceller.
 
Mvh//Jonas
 
Med vänlig hälsning / Kindest regards

Jonas Lindgren 
CEO/Course Manager  
Bro Hof Slott Golf Club
SE-197 91 Bro
Stockholm
Sweden

Castle: + 46 (0) 8-54 52 79 90
Cell: + +46 (0) 70 726 70 72
Email: jonas.lindgren@brohofslott.se
Web: http://www.brohofslott.se
 

        

Bro Hof Slott Golf Club is a privately founded achievement to create Scandinavia’s best golf resort, one of Europe’s best golf
courses and one of the world's best tournament courses. 
Bro Hof Slott Golf Club consists of two magnificent championship courses designed by Robert Trent Jones Jr - The Stadium
Course and The Castle Course. 
The Stadium Course was completed during 2007 and The Castle Course in summer 2010.
Bro Hof Slott Golf Club have hosted the European Tour event - Nordea Scandinavian Masters 2010, 2011, 2012, 2013 and
2016.
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Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Bygglovsenheten 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2022-11-28     

Bygg- och miljönämnden 
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ADB.2022.16, Indexuppräkning av 
bygglovstaxan för 2023 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att höja de fasta avgifterna och 

timavgifterna i bygglovstaxan med 3,7 %. 

2 Förslaget träder i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning 

Enligt gällande bygglovstaxa får bygg- och miljönämnden varje kalenderår 

höja den av kommunfullmäktige antagna taxan med en procentsats som 

motsvarar tolv månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) räknat fram till den oktober året före avgiftsåret.  

Handläggningskostnaden per timme för handläggning av ärenden enligt plan- 

och bygglagen, PBL, ligger i dagsläget på 1 250 kronor. En indexuppräkning 

på 3,7 % innebär en höjning med 46 kronor. Den nya handläggningskostnaden 

per timme för 2023 blir 1 296 kronor.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 28 november 

2022 

Ärendet 

Ärendet 

Den 9 juni 2021 antog kommunfullmäktige (KS 21/0308 § 93) taxa för ärenden 

inom Plan- och bygglagens område. Kommunfullmäktige beslutade också att 

bygg- och miljönämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta 

avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta 

räknas från oktober året före avgiftsåret.  

PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas 

utveckling i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 

detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-11-28    

 
 

sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, 

material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.  

PKV ligger på 3,7 % i oktober 2022, vilket är det värde som används för 

taxehöjning inför 2023.  

Handläggningskostnaden per timme för handläggning av ärenden enligt plan- 

och bygglagen, PBL, ligger i dagsläget på 1 250 kronor. En indexuppräkning 

på 3,7 % innebär en höjning med 46 kronor. Den nya handläggningskostnaden 

per timme för 2023 blir 1 296 kronor.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Hany Touman 

Tf  Bygglovschef 

 

Bilagor 

  Plan- och bygglovstaxa 2022, inkom den 23 november 2022 

 Beslut från Kommunfullmäktige om § Bygglovstaxa från 2022, inkom 
den 9 juni 2021 

 Prisindex kommunal verksamhet (PKV), inkom den 20 oktober 2020 

 Plan- och bygglovstaxa 2023 med indexuppräkning, inkom den 28 
november 2022 

Beslut sänds till 

  Akten 
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1 Allmänna bestämmelser 
 

1.1 Syfte och tillämpning 
Denna taxa ersätter den befintliga taxan som var antagen av 
Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, förutom tabell 7 Avgift för 
planbesked och tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner. 
 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A.1-A.14 
samt A.17-A.21 och tidsuppskattningar A.1-A.14 samt A.17-A.21 i 
kommunens beslut att anta taxan. 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ 
PBL. 

Taxan tillämpas för Bygg-och Miljönämndens handläggning av ärenden etc. 
enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp 
framgår av taxetabell A.1-A.14 samt A.17-A.21. Med ärendetyp avses typ av 
besked, beslut, handläggning. 

1.2 Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i 
tabell A.1-A.14 samt A.17-A.21 fastställda avgiften. I vilka fall mervärdesskatt 
ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 

 

 



138 ADB.2022.16, Indexuppräkning av bygglovstaxan för 2023 - BMN 22/0010-8 ADB.2022.16, Indexuppräkning av bygglovstaxan för 2023 : 1. Nybygglovstaxa2022medkorrigeringmindrefelA249251utanvattenstampel

Plan-och Bygglovstaxa 2022 

 
 

Sid 4 av 20 
 

1.3 Principer 
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

• beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  

• beslut om lov,  

• tekniska samråd och slutsamråd,  

• arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 

• expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och  

• andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

1.4 Avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört 
uppdrag ska erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts 
vid beställningen.  

1.5 Betalning och fakturering  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av 
den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har 
gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, 
när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Avgift får tas ut i förskott. Bestämmelsen syftar till att kommunen ska ha 
möjligheten att ta ut hela avgiften för ett ärende på en och samma gång, det vill 
säga både för bygglov och efterföljande arbete fram till slutbesked. Det är 
däremot ingen skyldighet. För återbetalning av avgift, se punkt 2.10. 

1.6 Indexuppräkning av taxan  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla. Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med 
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. Indexuppräkning innebär att föregående års belopp 
multipliceras med (1+indexförändringen). Vid en flerårig uppräkning sker 
multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 
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2 Avgift enligt tabell 
2.1 Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnaden per timme är 1250 kronor för ärenden avseende 
taxetabell A.1-A.14 och A.17-A.21. 

2.2 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 

2.3 Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande 
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden 
om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 
25%, 50% eller 75%.  

2.4 Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för 
motsvarande åtgärd. 

2.5 Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, 
anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall 
genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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2.6 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A.1-A.14 
samt A.17-A.21 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid 
för handläggning av ärendet. 

2.7 Extra samråd, startbesked med mera 
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns 
önskemål om extra startbesked, arbetsplatsbesök med mera kan tillval göras 
enligt tabell A14. 

2.8 Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller 
avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  

2.9 Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

2.10 Återbetalning av avgift  
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter 
lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära 
avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. 
Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 
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2.11 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 2022-01-01. 
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3 Taxetabeller 
A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna 
och timdebitering, se kommunens taxebestämmelser. 

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).  

Planenligt: Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, 
givet förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Utanför planlagt område: Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser 
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller 
inte av ett tidigare givet förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL. 

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard, SS 21054:2009. 
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 
ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt 
andra bygglovspliktiga och 
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 33 750 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 37 500 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 37 500 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även 
tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovspliktiga och anmälningspliktiga 
åtgärder som ingår i samma ansökan som 
nybyggnaden av bostadshuset. 

Planenligt 25 000 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 28 750 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 28 750 kr 
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A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 18 750 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 21 250 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 12 500 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 15 000 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 15 000 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 18 750 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 21 250 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 12 500 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 15 000 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 15 000 kr 

A 1.19 Ny- och tillbyggnad av mycket enkel 
karaktär, utan tekniskt samråd, t.ex. 
växthus, oisolerat uterum, skärmtak, förråd 
≤ 15 kvm, carport, tillbyggnad, kolonistuga 
och komplementbyggnad 

Planenligt 4 375 kr 

A 1.20 Avviker från detaljplan 6 250 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 6 250 kr 

A 1.22 Mur och plank, utan tekniskt samråd Planenligt 5 625 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 8 750 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 8 750 kr 

A 1.25 Fasadändring stor, utan tekniskt samråd Planenligt 8 750 kr 

A 1.26 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 4 375 kr 

A 1.27 Rivningslov för enbostadshus eller 
komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 

Planenligt 3 750 kr 

A 1.28 Marklov, utan tekniskt samråd Planenligt 5 625 kr 

A 1.29 Avviker från detaljplan 8 750 kr 

A 1.30 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Planenligt 17 500 kr 

A 1.31 Avviker från detaljplan 20 000 kr 

A 1.32 Utanför planlagt område 20 000 kr 

A 1.33 Planenligt 11 250 kr 
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A 1.34 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 1.35 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 1.36 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus (fristående 
eller sammanbyggda) utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

16 250 kr 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), med 
tekniskt samråd 

Planenligt 28 750 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 31 250 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0 - 100 kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 20 000 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 22 500 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 22 500 kr 

A 2.7 Nybyggnad 101 - 500 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd 

Planenligt 53 750 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 60 625 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 60 625 kr 

A 2.10 Nybyggnad 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 83 750 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 91 250 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 91 250 kr 

A 2.13 Nybyggnad 1001 - 5000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 145 000 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 185 000 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 185 000 kr 

A 2.16 Nybyggnad 5001 - 10000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 218 750 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 285 000 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 285 000 kr 

A 2.19 Nybyggnad 10001 - 15000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 297 500 kr 

A 2.20 Avviker från detaljplan 390 000 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 390 000 kr 
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A 2.22 Nybyggnad 15001 - 25000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 401 250 kr 

A 2.23 Avviker från detaljplan 520 000 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 520 000 kr 

A 2.25 Nybyggnad ≥ 25001 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd  

Planenligt 507 500 kr 

A 2.26 Avviker från detaljplan 662 500 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 662 500 kr 

A 2.28 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 0 - 500 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 15 000 kr 

A 2.29 Avviker från detaljplan 18 125 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 18 125 kr 

A 2.31 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 25 000 kr 

A 2.32 Avviker från detaljplan 30 625 kr 

A 2.33 Utanför planlagt område 30 625 kr 

A 2.34 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus ≥ 1001 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 45 000 kr 

A 2.35 Avviker från detaljplan 56 250 kr 

A 2.36 Utanför planlagt område 56 250 kr 

A 2.37 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar 0 - 50 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 10 625 kr 

A 2.38 Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 13 750 kr 

A 2.40 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar ≥ 51 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 19 375 kr 

A 2.41 Avviker från detaljplan 25 000 kr 

A 2.42 Utanför planlagt område 25 000 kr 

A 2.43 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 22 500 kr 

A 2.44 Avviker från detaljplan 26 250 kr 

A 2.45 Utanför planlagt område 26 250 kr 

A 2.46 Tillbyggnad eller ombyggnad 0 - 50 kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Planenligt 15 000 kr 

A 2.47 Avviker från detaljplan 18 750 kr 

A 2.48 Utanför planlagt område 18 750 kr 

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51 - 100 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 25 625 kr 

A 2.50 Avviker från detaljplan 31 250 kr 
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A 2.51 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.52 Tillbyggnad eller ombyggnad 101 - 1000 
kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 40 625 kr 

A 2.53 Avviker från detaljplan 46 250 kr 

A 2.54 Utanför planlagt område 46 250 kr 

A 2.55 Tillbyggnad eller ombyggnad ≥1001 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd 

Planenligt 72 500 kr 

A 2.56 Avviker från detaljplan 79 375 kr 

A 2.57 Utanför planlagt område 79 375 kr 

A 2.58 Fasadändring stor, med tekniskt samråd Planenligt 18 750 kr 

A 2.59 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 2.60 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 11 250 kr 

A 2.61 Avviker från detaljplan 13 750 kr 

A 2.62 Balkonger eller inglasning av balkonger 1 - 
5 balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 2.63 Avviker från detaljplan 9 375 kr 

A 2.64 Balkonger eller inglasning av balkonger >5 
balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 13 750 kr 

A 2.65 Avviker från detaljplan 16 875 kr 

A 2.66 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 28 750 kr 

A 2.67 Avviker från detaljplan 31 250 kr 

A 2.68 Utanför planlagt område 31 250 kr 

A 2.69 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 18 750 kr 

A 2.70 Avviker från detaljplan 21 250 kr 

A 2.71 Utanför planlagt område 21 250 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
7 500 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

10 000 kr 
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A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

625 kr 

A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

625 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- 
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som 
är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 

    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Planenligt 13 750 kr 
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A 5.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 16 250 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 000 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 13 750 kr 

A 5.8 Avviker från detaljplan 16 250 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 16 250 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.11 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 000 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Planenligt 7 500 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 10 000 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 000 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    7 500 kr 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 7 500 kr 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 250 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 750 kr 
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A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 11 250 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 750 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd 

9 375 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd 

3 125 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd 

12 500 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd 

3 750 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 750 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

11 250 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med 
tekniskt samråd 

12 500 kr 
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A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 
tekniskt samråd 

5 000 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 12 500 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 750 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

10 625 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

6 875 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

11 875 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

6 875 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

10 625 kr 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

5 625 kr 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 
PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

10 625 kr 

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

5 625 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, 
med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

10 625 kr 

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

5 625 kr 
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A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, med tekniskt samråd 

10 625 kr 

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, utan tekniskt samråd 

5 625 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder (gäller ej vid en- och 
tvåbostadshus)  

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 13 750 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 8 750 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov (gäller ej vid en- 
och tvåbostadshus)  

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 13 750 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 8 750 kr 
    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  Timdebitering 

A 11.2 Utanför planlagt område Timdebitering 
    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 
    

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
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A 14 Extra debitering 

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Extra tekniskt samråd, per styck 5 000 kr 

A 14.2 Extra startbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.3 Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd, per styck 5 000 kr 

A 14.4 Interimistiskt slutbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.5 Extra slutbesked, per styck 5 000 kr 

A 14.6 Utse ny kontrollansvarig 1 250 kr 
    

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 19 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
    

A 20 Avskrivning  
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Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Avskrivning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp     

A 21 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 21.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
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2022-10-20 PKV

Prisindex kommunal verksamhet
PKV

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Arbetskraftskostnad* 1,9 2,5 6,9 4,3 -0,2 3,8
  vikt arbetskraftskostnad 69,7% 69,6% 68,8% 69,3% 69,7% 69,2%

Övrig förbrukning** 4,2 6,5 4,1 2,4 2,5 2,7
  vikt övrig förbrukning 30,3% 30,4% 31,2% 30,7% 30,3% 30,8%

Prisindex kommunal verksamhet 2,6 3,7 6,0 3,7 0,7 3,4

 * Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 
 ** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

PKV-221020 (1).xls 1 (1)
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1 Allmänna bestämmelser 
 

1.1 Syfte och tillämpning 
Denna taxa ersätter den befintliga taxan som var antagen av 
Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, förutom tabell 7 Avgift för 
planbesked och tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.  
 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med taxetabeller A.1-A.14 
samt A.17-A.21 och tidsuppskattningar A.1-A.14 samt A.17-A.21 i 
kommunens beslut att anta taxan. 
Denna taxa med avgifter för handläggning, prövning m.m. enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL är beslutad med stöd av 12 kap. 8, 9 samt 10 §§ 
PBL. 

Taxan tillämpas för Bygg-och Miljönämndens handläggning av ärenden etc. 
enligt PBL i den utsträckning som närmare föreskrivs i det nedanstående. 

Avgiften för handläggningen av en ansökan avseende en viss ärendetyp 
framgår av taxetabell A.1-A.14 samt A.17-A.21. Med ärendetyp avses typ av 
besked, beslut, handläggning. 

1.2 Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den i 
tabell A.1-A.14 samt A.17-A.21 fastställda avgiften. I vilka fall mervärdesskatt 
ska tas ut framgår av gällande mervärdesskattelagstiftning. 
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1.3 Principer 
Enligt denna taxa utgår avgift för: 

• beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,  

• beslut om lov,  

• tekniska samråd och slutsamråd,  

• arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 

• expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och  

• andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.  

1.4 Avgiftsskyldighet  
Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört 
uppdrag ska erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts 
vid beställningen.  

1.5 Betalning och fakturering  
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska enligt 12 kap. 11 § PBL betalas av 
den som är sökande eller har gjort anmälan i ärendet.  

Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som är sökande eller har 
gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, 
när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Upplands-Bro kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
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Avgift får tas ut i förskott. Bestämmelsen syftar till att kommunen ska ha 
möjligheten att ta ut hela avgiften för ett ärende på en och samma gång, det vill 
säga både för bygglov och efterföljande arbete fram till slutbesked. Det är 
däremot ingen skyldighet. För återbetalning av avgift, se punkt 2.10. 

1.6 Indexuppräkning av taxan  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år 
taxan börjar gälla. Bygg-och Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
därefter besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med 
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret. Indexuppräkning innebär att föregående års belopp 
multipliceras med (1+indexförändringen). Vid en flerårig uppräkning sker 
multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 

Aktuell version av taxan för 2023 innehåller enbart förändringar av avgifterna 
enligt förändring i PKV-index publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad 2022 dvs 3,7 %. 
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2 Avgift enligt tabell 
2.1 Handläggningskostnad per timme 
Handläggningskostnaden per timme är 1296 kronor för ärenden avseende 
taxetabell A.1-A.14 och A.17-A.21. 

2.2 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 

2.3 Nedsättning av avgift vid tidigare beviljat, gällande lov  
För en ansökan gällande en åtgärd som innebär en förändring av motsvarande 
underlag tillhörande ett tidigare beviljat, gällande lov, kan byggnadsnämnden 
om det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen, reducera avgiften med 
25%, 50% eller 75%.  

2.4 Tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär 

Vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov eller om ett bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär tas samma avgift ut som för ett permanent bygglov för 
motsvarande åtgärd. 

2.5 Timdebitering 
För ärendetyper där en genomsnittlig kostnad inte är möjlig att bestämma, 
anges ”Timdebitering” i tillämplig taxetabell. Avgiften beräknas i detta fall 
genom att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 
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2.6 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en ärendetyp enligt taxetabell A.1-A.14 
samt A.17-A.21 utgår avgift grundad på kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid 
för handläggning av ärendet. 

2.7 Extra samråd, startbesked med mera 
I samtliga ärenden där det inte ingår tekniskt samråd, eller där det finns 
önskemål om extra startbesked, arbetsplatsbesök med mera kan tillval göras 
enligt tabell A14. 

2.8 Avgift vid avslag, avskrivning och avvisning  
Avgift för handläggningen utgår även om ansökan avslås, avskrivs eller 
avvisas.  

Om en ansökan avslås, avskrivs eller avvisas tas avgift ut för de 
handläggningsåtgärder enligt tillämplig tidsuppskattning som sammanlagt 
vidtagits i ärendet.  

2.9 Ändring av taxan 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

2.10 Återbetalning av avgift  
Avgift kan tas ut i förväg för kommunens handläggning i skedet efter 
lovbeslut. Om denna handläggning inte sker, kan den sökande begära 
avräkning av avgifter för åtgärder som byggnadsnämnden inte har vidtagit. 
Avgift återbetalas för de handläggningsåtgärder enligt tillämplig 
tidsuppskattning som inte vidtagits i ärendet.  

Återbetalning kan tidigast ske när lovet upphört att gälla. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 
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2.11 Ikraftträdande 
Denna taxa ska tillämpas från och med 2023-01-01. 
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A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
För ytterligare information avseende exempelvis handläggning av ärendetyper som inte återfinns i tabellerna 
och timdebitering, se kommunens taxebestämmelser. 

Med PBL avses plan- och bygglagen (2010:900).  

Planenligt:Den föreslagna åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, gällande områdesbestämmelser, 
givet förhandsbesked eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Avviker från detaljplan: Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan, gällande 
områdesbestämmelser eller en äldre plan som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan. 
 
Utanför planlagt område:Den föreslagna åtgärden ligger utanför område med detaljplan, områdesbestämmelser 
eller sådana äldre planer som ska jämställas med områdesbestämmelser eller detaljplan, och omfattas heller 
inte av ett tidigare givet förhandsbesked. 

Begreppen nybyggnad, tillbyggnad och ändring definieras på samma sätt som i 1 kap. 4 § PBL. 

Där beräkning av BTA (bruttoarea) och OPA (öppenarea) förekommer, används mätregler enligt Svensk 
Standard, SS 21054:2009. 
A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus. I 

ärendetypen ingår även tillhörande 
lovpliktiga komplementbyggnader samt 
andra bygglovpliktiga och 
anmälningspliktiga åtgärder som ingår i 
samma ansökan som nybyggnaden av 
bostadshuset. 

Planenligt 34 992 kr 

A 1.2 Avviker från detaljplan 38 880 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 38 880 kr 

A 1.4 Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder. I ärendetypen ingår även 
tillhörande lovpliktiga 
komplementbyggnader samt andra 
bygglovpliktiga och anmälningspliktiga 
åtgärder som ingår i samma ansökan som 
nybyggnaden av bostadshuset. 

Planenligt 25 920 kr 

A 1.5 Avviker från detaljplan 29 808 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 29 808 kr 

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, med 
tekniskt samråd 

Planenligt 19 440 kr 

A 1.8 Avviker från detaljplan 22 032 kr 
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A 1.9 Utanför planlagt område 22 032 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 12 960 kr 

A 1.11 Avviker från detaljplan 15 552 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 15 552 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 19 440 kr 

A 1.14 Avviker från detaljplan 22 032 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 22 032 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 12 960 kr 

A 1.17 Avviker från detaljplan 15 552 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 15 552 kr 

A 1.19 Ny- och tillbyggnad av mycket enkel 
karaktär, utan tekniskt samråd, t.ex. 
växthus, oisolerat uterum, skärmtak, förråd 
≤ 15 kvm, carport, tillbyggnad, kolonistuga 
och komplementbyggnad 

Planenligt 4 536 kr 

A 1.20 Avviker från detaljplan 6 480 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 6 480 kr 

A 1.22 Mur och plank, utan tekniskt samråd Planenligt 5 832 kr 

A 1.23 Avviker från detaljplan 9 072 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 9 072 kr 

A 1.25 Fasadändring stor, utan tekniskt samråd Planenligt 9 072 kr 

A 1.26 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 4 536 kr 

A 1.27 Rivningslov för enbostadshus eller 
komplementbyggnad, utan tekniskt samråd 

Planenligt 3 888 kr 

A 1.28 Marklov, utan tekniskt samråd Planenligt 5 832 kr 

A 1.29 Avviker från detaljplan 9 072 kr 

A 1.30 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Planenligt 18 144 kr 

A 1.31 Avviker från detaljplan 20 736 kr 

A 1.32 Utanför planlagt område 20 736 kr 

A 1.33 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ombyggnad, ändrad användning, inredande 
av ytterligare bostad 

Planenligt 11 664 kr 

A 1.34 Avviker från detaljplan 14 256 kr 

A 1.35 Utanför planlagt område 14 256 kr 
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A 1.36 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus (fristående 
eller sammanbyggda) utöver det första, i en och samma ansökan 
(gruppbebyggelse) 

16 848 kr 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader 

Ärendetyp Avgift 
A 2.1 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med 

tekniskt samråd 
Planenligt 29 808 kr 

A 2.2 Avviker från detaljplan 32 400 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 32 400 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100  kvm (BTA+OPA), utan 
tekniskt samråd 

Planenligt 20 736 kr 

A 2.5 Avviker från detaljplan 23 328 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 23 328 kr 

A 2.7 Nybyggnad  101-500 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd 

Planenligt 55 728 kr 

A 2.8 Avviker från detaljplan 62 856 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 62 856 kr 

A 2.10 Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 86 832 kr 

A 2.11 Avviker från detaljplan 94 608 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 94 608 kr 

A 2.13 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd 

Planenligt 150 336 kr 

A 2.14 Avviker från detaljplan 191 808 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 191 808 kr 

A 2.16 Nybyggnad  5001 - 10000 kvm (BTA+OPA) 
med tekniskt samråd  

Planenligt 226 800 kr 

A 2.17 Avviker från detaljplan 295 488 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 295 488 kr 

A 2.19 Nybyggnad  10001 - 15000 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd  

Planenligt 308 448 kr 

A 2.20 Avviker från detaljplan 404 352 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 404 352 kr 

A 2.22 Nybyggnad  15001 - 25000 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd  

Planenligt 416 016 kr 

A 2.23 Avviker från detaljplan 539 136 kr 
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A 2.24 Utanför planlagt område 539 136 kr 

A 2.25 Nybyggnad  ≥25001 kvm (BTA+OPA) med 
tekniskt samråd  

Planenligt 526 176 kr 

A 2.26 Avviker från detaljplan 686 880 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 686 880 kr 

A 2.28 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 0 - 500 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 15 552 kr 

A 2.29 Avviker från detaljplan 18 792 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 18 792 kr 

A 2.31 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus 501 - 1000 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 25 920 kr 

A 2.32 Avviker från detaljplan 31 752 kr 

A 2.33 Utanför planlagt område 31 752 kr 

A 2.34 Nybyggnad av enkla oisolerade byggnader 
utan tekniskt samråd t.ex. lagerlokaler, tält, 
enkla växthus ≥ 1001 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 46 656 kr 

A 2.35 Avviker från detaljplan 58 320 kr 

A 2.36 Utanför planlagt område 58 320 kr 

A 2.37 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar 0 - 50 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 11 016 kr 

A 2.38 Avviker från detaljplan 14 256 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 14 256 kr 

A 2.40 Nybyggnad av enkla små byggnader utan 
tekniskt samråd, t.ex. kiosk, förråd, 
byggbodar ≥ 51 kvm (BTA+OPA) 

Planenligt 20 088 kr 

A 2.41 Avviker från detaljplan 25 920 kr 

A 2.42 Utanför planlagt område 25 920 kr 

A 2.43 Tillbyggnad eller ombyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 23 328 kr 

A 2.44 Avviker från detaljplan 27 216 kr 

A 2.45 Utanför planlagt område 27 216 kr 

A 2.46 Tillbyggnad eller ombyggnad 0-50 kvm 
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd 

Planenligt 15 552 kr 

A 2.47 Avviker från detaljplan 19 440 kr 

A 2.48 Utanför planlagt område 19 440 kr 

A 2.49 Tillbyggnad eller ombyggnad 51-100 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Planenligt 26 568 kr 

A 2.50 Avviker från detaljplan 32 400 kr 

A 2.51 Utanför planlagt område 32 400 kr 

A 2.52 Planenligt 42 120 kr 
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A 2.53 Tillbyggnad eller ombyggnad 101-1000 kvm 
(BTA+OPA), med tekniskt samråd 

Avviker från detaljplan 47 952 kr 

A 2.54 Utanför planlagt område 47 952 kr 

A 2.55 Tillbyggnad eller ombyggnad ≥1001 kvm 
(BTA+OPA) med tekniskt samråd 

Planenligt 75 168 kr 

A 2.56 Avviker från detaljplan 82 296 kr 

A 2.57 Utanför planlagt område 82 296 kr 

A 2.58 Fasadändring stor, med tekniskt samråd Planenligt 19 440 kr 

A 2.59 Avviker från detaljplan 22 032 kr 

A 2.60 Fasadändring liten, utan tekniskt samråd Planenligt 11 664 kr 

A 2.61 Avviker från detaljplan 14 256 kr 

A 2.62 Balkonger eller inglasning av balkonger 1-5 
balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 776 kr 

A 2.63 Avviker från detaljplan 9 720 kr 

A 2.64 Balkonger eller inglasning av balkonger >5 
balkonger/hus utan tekniskt samråd 

Planenligt 14 256 kr 

A 2.65 Avviker från detaljplan 17 496 kr 

A 2.66 All övrig ändring, med tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 29 808 kr 

A 2.67 Avviker från detaljplan 32 400 kr 

A 2.68 Utanför planlagt område 32 400 kr 

A 2.69 All övrig ändring, utan tekniskt samråd t.ex. 
ändrad användning, inredande av 
ytterligare lokal eller bostad 

Planenligt 19 440 kr 

A 2.70 Avviker från detaljplan 22 032 kr 

A 2.71 Utanför planlagt område 22 032 kr 
    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 

omgivningspåverkan 
7 776 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

10 368 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

648 kr 
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A 3.4 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

648 kr 

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, 
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 
golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 

A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta 
cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- 
och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra 
olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) 
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som 
är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser 

Timdebitering 
    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 
A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
med tekniskt samråd 

Planenligt 14 256 kr 

A 5.2 Avviker från detaljplan 16 848 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 16 848 kr 
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A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av mur eller plank, 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 776 kr 

A 5.5 Avviker från detaljplan 10 368 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 10 368 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, med tekniskt samråd 

Planenligt 14 256 kr 

A 5.8 Avviker från detaljplan 16 848 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 16 848 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 
utomhus, utan tekniskt samråd 

Planenligt 7 776 kr 

A 5.11 Avviker från detaljplan 10 368 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 10 368 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 
eller väsentlig ändring av 
transformatorstation 

Planenligt 7 776 kr 

A 5.14 Avviker från detaljplan 10 368 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 10 368 kr 
    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    7 776 kr 

    

A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 7 776 kr 

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 664 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 3 888 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, med tekniskt samråd 

11 664 kr 
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A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från 
krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 888 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, med tekniskt samråd 

11 664 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, utan tekniskt samråd 

3 888 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 11 664 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 888 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt 
samråd 

9 720 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt 
samråd 

3 240 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt 
samråd 

12 960 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt 
samråd 

3 888 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

11 664 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller 
avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 888 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med 
tekniskt samråd 

11 664 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan 
tekniskt samråd 

5 184 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, med 
tekniskt samråd 

12 960 kr 
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A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som 
omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § 
eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter, utan 
tekniskt samråd 

5 184 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 12 960 kr 

A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 3 888 kr 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

11 016 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbyggnad) 

7 128 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, med tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

12 312 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 
kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd (attefallshus i form av 
komplementbostadshus) 

7 128 kr 

A 8.25 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, med 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

11 016 kr 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL så att 
den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan 
tekniskt samråd (ändring av attefallshus i form av komplementbyggnad till 
attefallshus i form av komplementbostadshus) 

5 832 kr 

A 8.27 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 1 
PBL, med tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

11 016 kr 

A 8.28 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § 1 st 1 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstillbyggnad) 

5 832 kr 

A 8.29 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b  § 1 st. 2 PBL, 
med tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

11 016 kr 

A 8.30 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4 b § 1 st. 2 PBL, 
utan tekniskt samråd (attefallstakkupa) 

5 832 kr 



138 ADB.2022.16, Indexuppräkning av bygglovstaxan för 2023 - BMN 22/0010-8 ADB.2022.16, Indexuppräkning av bygglovstaxan för 2023 : 4. Forslagnybygglovstaxa2023medindexupprakning

Plan-och Bygglovstaxa 2023 

 
 

Sid 18 av 20 
 

A 8.31 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, med tekniskt samråd 

11 016 kr 

A 8.32 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
4 c § PBL, utan tekniskt samråd 

5 832 kr 

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder (gäller ej vid en- och 
tvåbostadshus) 

Ärendetyp Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 14 256 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 9 072 kr 
    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för  åtgärder som kräver rivningslov (gäller ej vid en- 
och tvåbostadshus) 

Ärendetyp Avgift 
A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 14 256 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 9 072 kr 
    

A 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område  Timdebitering 

A 11.2 Utanför planlagt område Timdebitering 
    

A 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

    

A 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 
A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 
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A 14 Extra debitering 

Ärendetyp Avgift 
A 14.1 Extra tekniskt samråd, per styck 5 184 kr 

A 14.2 Extra startbesked, per styck 5 184 kr 

A 14.3 Extra arbetsplatsbesök eller slutsamråd, per styck 5 184 kr 

A 14.4 Interimistiskt slutbesked, per styck 5 184 kr 

A 14.5 Extra slutbesked, per styck 5 184 kr 

A 14.6 Utse ny kontrollansvarig 1 296 kr 
    

A 17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 

A 17.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
finns i någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 17.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd 
inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

A 18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 
    

A 19 Avslag 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Avslag   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
    

A 20 Avskrivning 



138 ADB.2022.16, Indexuppräkning av bygglovstaxan för 2023 - BMN 22/0010-8 ADB.2022.16, Indexuppräkning av bygglovstaxan för 2023 : 4. Forslagnybygglovstaxa2023medindexupprakning

Plan-och Bygglovstaxa 2023 

 
 

Sid 20 av 20 
 

Ärendetyp Avgift 

A 20.1 Avskrivning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp     

A 21 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 

A 21.1 Avvisning   Avgift tas ut för 
nedlagt arbete i 

enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp 
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ALL.2022.753, Sammanträdestider för Bygg- 
och miljönämnden 2023 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden antar sammanträdestider för Bygg- och 
miljönämnden och dess beredning år 2023 enligt kommunledningskontorets 
förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen.  

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredningsgrupp 
för år 2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 
ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för Bygg- och miljönämnden och dess 
beredning 2023: 
Beredning kl. 09:00  Bygg- och miljönämnden kl. 09:00  
19 januari  26 januari  
23 februari  9 mars  
20 april  27 april  
25 maj  1 juni  
22 juni  29 juni  
10 augusti  17 augusti  
31 augusti  7 september  
28 september  5 oktober  
9 november  16 november  
7 december  14 december  

 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-11-24    

 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2022 

Ärendet 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års beredningar och sammanträden. Kommunledningskontorets 
kansliavdelning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Bygg- och 
miljönämnden och dess beredningsgrupp för år 2023. Varje nämnd tar beslut 
om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret 
besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kansliavdelningen har uppmärksammat att det finns ett gemensamt behov i alla 
nämnder av att bättre anpassa sammanträdestiderna efter budgetprocessen och 
de ekonomiärenden som måste tas upp för beslut vid bestämda tidpunkter 
under året. Bättre anpassning till ekonomiärendena ger respektive kontor mer 
tid till att ta fram högkvalitativa underlag. Det gör också att de förtroendevalda 
får ta del av handlingarna i tid innan beredning och efterföljande sammanträde. 
Förslaget till Sammanträdestider 2023 har därför arbetats fram i nära samarbete 
med ekonomiavdelningen och med kontorscheferna. 

Nämndernas sammanträdesdagar har också anpassats till Kommunstyrelsens 
möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall ärenden ska vidare 
från nämnd för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige. För att likrikta 
nämndprocessen innebär Kansliavdelningens förslag också att alla 
nämndberedningar så långt det är möjligt sker under samma vecka och alla 
nämndsammanträden sker så långt det är möjligt under veckan som följer. 

Planeringen av sammanträdestider inför år 2023 innehåller många olika delar 
som är svåra att kombinera. Alla nämnder, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige ska sammanträda och skollov och helgdagar ska hållas 
fria från möten. Det leder i vissa fall till undantag från huvudregeln om 
beredningsveckor och nämndveckor. 

Förslag till sammanträdesschema för Bygg- och miljönämnden och dess 
beredning 2023: 
Beredning kl. 09:00  Bygg- och miljönämnden kl. 09:00  
19 januari  26 januari  
23 februari  9 mars  
20 april  27 april  
25 maj  1 juni  
22 juni  29 juni  
10 augusti  17 augusti  
31 augusti  7 september  
28 september  5 oktober  
9 november  16 november  
7 december  14 december  



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-11-24    

 
 

Barnperspektiv 
Vid vilken tidpunkt som nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser 
för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som behandlas 
av nämnden under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, och 
dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.  
 

Samhällsbyggnadskontoret  Kommunledningskontoret 

Jonas Uebel    Sara Lauri 

Chef Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen  Kanslichef 

 

Beslut sänds till 
• Samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden 
• Kommunfullmäktige 
 



Delegationslista Livsmedel 2022-11-01 tom 2022-11-30
Datumperiod: 2022-11-01 - 2022-11-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LEJONDAL 1:15

Lejondals allé 6

2022-11-03 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §58: ÅKLIV.2022.241

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 20

2022-11-03 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §59: ÅKLIV.2022.243

Årlig kontrolltid

VIBY 19:106

Mätarvägen 39

2022-11-07 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §60: ÅKLIV.2022.248

Ändrad verksamhet

BROGÅRD 1:168

Landbovägen 2

2022-11-07 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §61: ÅKLIV.2022.249

Ändrad verksamhet

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2022-11-07 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §62: ÅKLIV.2022.247

Ändrad verksamhet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:653

Lillsjö badväg 10

2022-11-07 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §63: ÅKLIV.2022.245

Ändrad verksamhet

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:654

Lillsjö badväg 8

2022-11-07 Ändring av risk- och erfarenhetsklass Livsmedelsinspektör, DB §64: ÅKLIV.2022.244

Ändrad verksamhet

2022-11-30 Sida 1 av 2



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 43

2022-11-07 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §65: REGLIV.2022.250

Anmälan

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 43

2022-11-07 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §66: ÅKLIV.2022.251

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 18:1

Hallonvägen 2

2022-11-23 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §67: REGLIV.2022.268

Anmälan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 18:1

Hallonvägen 2

2022-11-25 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §68: ÅKLIV.2022.269

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 11

2022-11-30 Sida 2 av 2



Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2022-11-01 - 2022-11-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:407

Skyttens väg 81

2022-11-01 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 148: BEVMIL.2022.684

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

BRUNNA 5:1

2022-11-02 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 149: FÖRELMIL.2020.155

Klagomål på avfallsmassor i bullervall

TIBBLE KYRKBY 4:39

Tranbyggevägen 41

2022-11-03 Tillstånd infiltr markb tank Miljöinspektör, § 150: BAVL.2022.577

Anökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning, BDT

EKHAMMAR 4:268

2022-11-03 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 151: FÖRELMIL.2022.524

Anmälan om båtvrak

TIBBLE-VALLBY 1:24

2022-11-14 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 152: AVGMIL.2022.470

Klagomål på oljeutsläpp

BRO PRÄSTGÅRD 5:2

Snickarvägen 54

2022-11-15 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 153: AVGHAL.2022.477

Klagomål på nedskräpning och råttor

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2022-11-15 Föreläggande lämna uppl Tf Miljöchef, § 154: FÖRELMIL.2020.597

Tillsyn enligt miljöbalken - Återvinning av avfall i anläggningsändamål (jordmassor)

2022-11-30 Sida 1 av 3



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-VALLBY 1:36

Ekenäsvägen 5

2022-11-16 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 155: AVGNAT.2022.573

Ansökan om strandskyddsdispens, transformatorstation

ÖRNÄS 1:5

Örnäsvägen 13

2022-11-16 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 156: FÖRELMIL.2022.666

Tillsyn enligt miljöbalken, avfall och nedskräpning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Strandvägen 1

2022-11-21 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 157: AVGNAT.2022.364

Förfrågan -Transformatorstationer inom Strandskyddsområde

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:432

Lärksoppsvägen 35

2022-11-21 MAKULERAD av Hanna Karlsson: Beslut om avskrivning Tf Miljöchef, §
158: AVSLUTA

HAL.2020.627

Klagomål på buller från luftvärmepump

FRÖTUNA 2:4

Frötunavägen 3

2022-11-21 Tillstånd bergvärme Miljöinspektör, § 160: BEVMIL.2022.723

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:432

Lärksoppsvägen 35

2022-11-22 Beslut om ingen åtgärd Tf Miljöchef, § 161: AVSLUTAHAL.2020.627

Klagomål på buller från luftvärmepump

ÖRÅKER 2:31

Kronogårdsvägen 12

2022-11-23 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 162: FÖRELMIL.2022.538

Klagomål på uppställning av fordon/ nedskräpning

2022-11-30 Sida 2 av 3



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648

Mätarvägen 17

2022-11-24 Beslut om avgift Tf Miljöchef, § 163: AVGMIL.2022.459

Klagomål på buller och avvikande arbetstider

MARKEBY 1:4

Håtunavägen 10

2022-11-28 Tillstånd infiltr markb Miljöinspektör, § 164: BAVL.2022.668

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

Antal ärenden 16

2022-11-30 Sida 3 av 3



Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2022-11-01 - 2022-11-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-ÅLSTA 5:14

Skrindvägen 9

2022-11-28 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §3: AvskrivetBYGG.2022.437

Anmälan för installation av eldstad

HÄRNEVI 6:42

Spaljévägen 8

2022-11-04 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 180: BeviljatBYGG.2011.431

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten HÄRNEVI 6:42, Spaljévägen 8

LÖVSTA 1:42

Uniformsvägen 2

2022-11-07 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 181: BeviljatBYGG.2021.479

Bygglov för nybyggnad av garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:392

Tibble torg 1

2022-11-07 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 182: BeviljatBYGG.2022.166

Bygglov för uppsättande av en ny skylt samt ändring av befintlig skylt

VIBY 19:1

Mätarvägen 31

2022-11-08 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 183: BeviljatBYGG.2021.228

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:117

Torget 5A

2022-11-08 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 184: BeviljatBYGG.2022.290

Anmälan för installation av stoltrapphiss

ALHOLMEN 1:45

Alholmen 92

2022-11-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 185: BeviljatBYGG.2022.328

Anmälan för installation av eldstad

2022-11-30 Sida 1 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:11

Mätarvägen 41

2022-11-10 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 186: BeviljatBYGG.2022.315

Tidsbegränsat bygglov för tillfällig uppställning av förrådstält

BRO PRÄSTGÅRD 1:5

Köpmanvägen 5 (Lantmätarvägen)

2022-11-10 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 187: BeviljatBYGG.2020.379

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

EKEBY 2:103

Smedslingan 56

2022-11-10 Interimistiskt slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 188: BeviljatBYGG.2021.380

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga

FINNSTA 1:247

Ginstvägen 21

2022-11-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 189: BeviljatBYGG.2022.155

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

VIBY 19:10

Kraftvägen 1

2022-11-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 190: BeviljatBYGG.2022.6

Bygglov för byte av 2 st befintliga oljecisterner till mindre oljecisterner

Brogård 1:165

2022-11-16 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 191: BeviljatBYGG.2018.381

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:165)

BRUNNA 4:249

Glasyrvägen 2

2022-11-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 192: BeviljatBYGG.2022.382

Anmälan för installation av eldstad

2022-11-30 Sida 2 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HELGESTA 1:14

Helgestavägen 2

2022-11-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 193: BeviljatBYGG.2022.399

Anmälan för ändring av eldstad

BRUNNA 4:312

Träsnittsvägen 5

2022-11-25 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 194: BeviljatBYGG.2022.231

Bygglov för nybyggnad av plank

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:238

Glimmerstigen 23

2022-11-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 195: BeviljatBYGG.2022.311

Anmälan för installation av stoltrapphiss

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

Östervägen 1

2022-11-28 Slutbesked Tf Bygglovschef, SB § 196: BeviljatBYGG.2022.188

Bygglov för ändrad användning från gym till butik

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470

Hjortronvägen 24

2022-11-03 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 256: BeviljatBYGG.2022.418

Tidsbegränsat bygglov för bodetablering med 5 stycken bodar

VIBY 19:24

Mätarvägen 25

2022-11-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 257: BeviljatBYGG.2022.381

Bygglov för nybyggnad av lagertält

HELGESTA 1:3

Helgestavägen 3

2022-11-07 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovhandläggare, § 258:
Beviljat

BYGG.2022.405

Bygglov för uppförande av solceller på ekonomibyggnad

2022-11-30 Sida 3 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:242

Glasyrvägen 16

2022-11-08 Rivningslov inkl startbesked Tf Bygglovschef, § 259: BeviljatBYGG.2022.436

Rivningslov för rivning av komplementbyggnad

BROGÅRD 4:1

Assurs väg 1

2022-11-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 260: BeviljatBYGG.2022.407

Bygglov för uppförande av transformatorstation

BRO-RÅBY 3:128

Beckasinvägen 2A

2022-11-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 261: BeviljatBYGG.2022.445

Bygglov för nybyggnad av förrådscontainer

TIBBLE KYRKBY 10:1

2022-11-09 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 262: BeviljatBYGG.2022.386

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

UDDEN 1:6

Udden 2

2022-11-10 Ej Ekonomibyggnad Tf Bygglovschef, § 263: BeviljatBYGG.2022.352

Bygglov för nybyggnad av ridhus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9A

2022-11-16 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 264: BeviljatBYGG.2022.446

Bygglov för installation av solceller på tak

ASPVIK 1:9

Husbyvägen 2

2022-11-16 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 265: BeviljatBYGG.2022.441

Bygglov för tillbyggnad och yttre ändring av kolonistuga

2022-11-30 Sida 4 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:47

Tallbodavägen 9

2022-11-17 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 266: BeviljatBYGG.2022.319

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

EKHAMMAR 4:200

Västra Rydsvägen 107B

2022-11-17 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 267: AvskrivetBYGG.2022.402

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält som längst tom 2025-12-31

LINDORMSNÄS 1:15

Smidövägen 7

2022-11-17 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 268: AvskrivetBYGG.2022.432

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

SÄBYHOLM 5:48

Magna Sunnerdahls väg 25

2022-11-17 Bygglov utanför plan med startbesked Bygglovsarkitekt, § 269: BeviljatBYGG.2022.398

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:470

Hjortronvägen 24

2022-11-17 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 270: BeviljatBYGG.2022.416

Bygglov för installation av solceller för 22 hus

BRO PRÄSTGÅRD 6:53

Köpmanvägen 11

2022-11-18 Bygglov planenligt inkl. startbesked Tf Bygglovschef, § 271: BeviljatBYGG.2022.325

Bygglov för uppstickande byggnadsdel, skorsten

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 43

2022-11-22 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 272: BeviljatBYGG.2022.456

Bygglov för uppförande av fasadskyltar

2022-11-30 Sida 5 av 6



Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRÅKER 2:44

Klodalsvägen 8

2022-11-22 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 273: AvskrivetBYGG.2022.458

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

FINNSTA 1:21

Liljestigen 81

2022-11-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 274: BeviljatBYGG.2022.443

Bygglov för inglasning av uterum

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2022-11-28 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovhandläggare, § 275: BeviljatBYGG.2022.461

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:475

Femstenavägen 1

2022-11-30 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 276: AvskrivetBYGG.2022.403

Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (inglasat uterum)

Antal ärenden 39

2022-11-30 Sida 6 av 6
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