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Remiss avseende utredning av 
Rättviksmodellen 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att, överlämna remissutlåtande avseende 
utredning av Rättviksmodellen. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden bedömer att utredningen belyser viktiga aspekter utifrån 
för- respektive nackdelar avseende Rättviksmodellen. Bygg- och miljönämnden 
vill särskilt lyfta ett antal punkter som kommunstyrelsen bör ta med i sitt 
beaktande om införande av en ny modell. 
 

1. Rättelsetrappan är ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökat dialogfokus. I 
vissa fall kan skriftlig kommunikation vara att föredra, detta för att 
tydliggöra budskap ur ett rättsligt perspektiv. 
 

2. Efterdebitering av större verksamheter kan innebära mer administrativt 
arbete både för Bygg- och miljönämnden samt verksamhetsutövaren. 
Processen kan generera en högre arbetsbelastning för såväl avdelningen 
som för verksamheterna med en ökad tidsåtgång och kostnad som resultat. 

 
3. Kommunikation är mycket viktigt och bygger på bra relationer och 

trovärdighet. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus 2021 
på att förtydliga och förenkla kommunikation med företagare och 
medborgare.  

 
4. Införa en färdig modell ”Rättviksmodellen” kan vara svårt, utredningen 

beskriver vikten av att införa en ”egen” modell, som är anpassad efter 
kommunens villkor.  

 
5. Bygg- och miljönämnden vill lyfta fram en pågående utredning om hur 

Upplands-Bro kommun kan samverka med flera kommuner i sin roll som 
myndighetsutövare inom miljö- och livsmedelslagstiftningen. Utredningen 
bör inväntas innan ny modell genomförs. 

 
6. Bygg- och miljönämnden förespråkar att inte ändra finansieringsmodell i 

nuläget. Motivet är en nationell översyn av finansiering av 
livsmedelskontrollen som pågår. Transparent och tydlig debitering är 
troligen viktigare än när debiteringen görs.  
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7. Arbetet med mätning och uppföljning av NKI behöver ses över.  

Bygg- och miljönämnden avser att fortsätta dialogen och utöka samarbete 
med näringslivsenheten under 2021 

 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse dat. 2021-01-04 
 Utredning av Rättviksmodellen 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge 
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att 
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i 
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. En utredning har gjorts daterad 2020-11-
05 och Bygg- och miljönämnden har fått utredningen för att avge sina synpunkter. 
 
Utredningen 
Rättvik inledde för drygt 10 år sedan ett förändringsarbete på området 
myndighetstillsyn. Genom föreningen Tillväxt och Tillsyn har Rättviks kommun 
delat med sig av erfarenheter, metoder och byggt nätverk. 
2014 gjorde Tillväxt och Tillsyn tillsammans med Svensk Handel, Visita och 
LRF en förstudie med syfte att skapa förutsättningar för en mer hållbar tillväxt 
i Sverige. 
Studiens mål var dels att ge de deltagande sju kommunerna en bild av hur deras 
tillsyn uppfattades av besöksnäringen med fokus på livsmedelskontroll och 
alkoholtillsyn, dels att dokumentera modellen Tillväxt&Tillsyn och sätta in den 
i ett större sammanhang. 
 
Slutsatser från studien var: 

 Vikten av hur kommunerna kommunicerar och beräknar avgifterna för 
tillsyn samt insikt och förståelse för företagandets villkor, rådgivning och 
förtroende samt mer dialog och stöd.  

 Det behövs tydliga modeller och arbetsmetoder för att underlätta 
förändringsarbetet i kommunerna.  

 Kommunerna bör arbeta med det lokala ledarskapet, att kommunledningen 
är tydlig med vad man vill, hur man vill att kommunen ska uppfattas och 
se till att medarbetare jobbar enligt de principerna i sin 
myndighetsutövning.  

 Vikten av goda relationer mellan kommunens förvaltningar, inte 
minst mellan ”tillväxtfrämjare” och ”myndighetsutövare” i kommunen.  
 

Utifrån slutsatsen beskriver studien två tydliga delar i modellen Tillväxt&Tillsyn 
dels ökat dialogfokus i form av ”Rättelsetrappan”, dels transparens, tydlighet och 
motprestation med avgifter. Studien avslutar med att poängtera att varje kommun 
är unik och kräver olika hantering utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer. 
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Företagsklimatet i Upplands-Bro mäts via två olika mätningar, lokalt 
företagsklimat via Svenskt Näringsliv och Löpande insikt via Sveriges 
Kommuners och Regioners och Stockholm Business Alliance (SBA:s) 
servicemätning. Upplands-Bro kommun placerar sig bra i båda mätningarna, 12:e 
plats i lokalt företagsklimat (2019) och 5:e plats i löpande insikt i Stockholms län 
(2019). Utifrån undersökningen tas en prioriteringsmatris fram där 
förbättringsarbete redovisas och rekommendationen för kommunen är bemötande, 
rättssäkerhet och effektivitet. Kommunen har en tydlig organisationsfilosofi som 
bygger på (H) helhetssyn, (E) engagemang och (P) professionalitet. Under hösten 
2020 har kommunen arrangerat en utbildningsserie ”förenkla helt enkelt” där 
syftet var att lyfta och förbättra arbetet med företagsklimatet. En handlingsplan är 
framtagen och lyfter tre viktiga områden: 
 

 Information och kommunikation 
 Service och bemötande 
 Näringslivsperspektivet 

 
Kommunen har även justerat strategierna och infört service och nöjdhet som 
strategi i det övergripande mål- och budgetarbetet. Bygg- och miljönämnden har 
under hösten haft workshops avseende nya mål för nämnden, där fokus även varit 
bemötande och god service. Förslag till nämndmål är: 
 

 Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå 
 Vid nyetablering/byggnation öka invånarnas upplevelse av en attraktiv 

boendemiljö och livsmiljö" 
 Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare 

samhällsbyggnadsprocesses 
 
Avgifter 
Bygg- och miljönämndens senaste avgiftsföreskrifter för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken, med flera lagar, beslutades av kommunfullmäktige den 27 
november 2019, § 268, och följer den modell som SKR har tagit fram för 
taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljö- och 
livsmedelsverksamhetens område. Modellen bygger på att avgiften för den 
återkommande tillsynen, så kallade årsavgifter, ska avspegla de riskerna för 
människa och miljö som verksamheten ger upphov till och den erfarenheten 
inspektörerna har från tillsynen. Avgifterna kombinerar för- och 
efterskottsbetalning. 
Merparten av faktureringen av prövning (ansökan och tillstånd) samt viss 
tillsyn som avser myndighetsutövning riktat till bland annat näringslivet sker 
löpande i efterskott. Förskottsdebiterad fast årlig avgift debiteras för tillsyn enligt 
miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, 
tobakslagen med flera lagar. Av totalt ca 800 tillsynsobjekt är det ca 380 som 
har fast årlig avgift. 
Ett fåtal kommuner tillämpar redan efterskottsdebitering för livsmedels- och 
miljötillsyn. De flesta av dessa kommuner, däribland Rättviks kommun, har en 
modell som baseras på en kombination av för- och efterskottsbetalning. 
Företagen betalar en årlig administrativ avgift i kombination med 
efterskottsdebitering efter utförd tillsyn. I den administrativa avgiften ingår till 
exempelkostnader för verksamhetssystem, registerhållning, lokaler och 
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beredskap. Kommunerna upplever en viss ökad administration då antalet 
fakturor ökar i och med att man fakturera både en administrativ avgift för 
samtliga verksamheter och en avgift efter utförd tillsyn. Utredningen beskriver ett 
antal för- och nackdelar med för- respektive efterdebitering. Dessa redovisas i 
tabell nedan. 
 
Fördelar med efterdebitering Fördelar med förskottsdebitering 
Tydligare koppling mellan prestation 
och kostnad 

Tryggare planering av intäkter/ 
finansiering 

Eventuell återbetalning där tillsyn inte 
blivit av uteblir 

Dialog om debitering behöver inte 
göras vid inspektionstillfället (ex 
Kungsbacka) 

Intäkter sprids över året  
 
Inom livsmedelstillsynen pågår en nationell översyn av debitering och förväntas 
presenteras under 2021 och införas under 2022. Förslaget innebär en 
efterhandsdebitering. 
 
Utredningens slutsatser och rekommendationer. 
Utredningen förordar att fokusera på rekommendationerna från löpande insikt där 
effektivitet är det områden med störst förbättringspotential. Tre fokus områden 
lyfts fram: 
Effektivitet, innebär översyn av rutiner kring handläggningen, införa 
rättelsetrappan som begrepp och tydlighet och transparens. 
Engagemang, innebär fortsatt fokus på service och bemötande och konkretisera 
underlag från ”förenkla helt enkelt” och utbildningen ”att påverka, leda och 
utvecklas som myndighetsperson”. 
Enhetlighet, fortsätta att arbeta och utveckla arbetet med att förena rutiner och 
arbetssätt inom SamhällsbyggnadskontorETT. 
 
Utredningen föreslår att revidera avgiftsföreskrifterna och införa efterdebitering 
för små eller mycket små verksamheter, där verksamheterna påverkats särskilt hårt 
avseende Covid-19 pandemin. Detta bedöms till ca 7% av de totala intäkterna. 
Föreslagna verksamheter är: 
 

 Hotell och kursgårdar kod 200.6005 
 Yrkesmässig hygienisk behandling kod 200.4005 
 Fordonsverkstad kod 50.2004 
 Anläggning med djurhållning 10-30 djurenheter kod 1.2002 

 
Utredningen föreslår att Bygg- och miljönämnden tar fram en handlingsplan för 
införande av en egen modell för Upplands-Bro i syfte att öka förståelsen och 
förbättra förtroendet mellan kommunens politiker, tjänstemän och näringslivet 
med avstamp i Tillväxt&Tillsyns modell. 
Inledningsvis bör en kartläggning av vilka verksamheter inom kommunen som 
ska delta. Därefter bilda en arbetsgrupp med deltagare från berörda 
verksamheter, controller från ekonomiavdelningen, samt till exempel 
näringslivschef. Arbetsgruppens uppdrag bör vara att ta fram en handlingsplan. 
Utvecklingsarbete kan ske med konsultstöd enligt Tillväxt och Tillsynsmodell 
och följa de tre faserna: Internt förtroende, Mötet mellan företagare och 
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myndighetsutövare samt Implementering. 
Beträffande avgiftsmodellen förespråkar utredningen att avvakta med en ny taxa 
för livsmedel med tanke på det nationella arbetet. Avseende efterdebitering inom 
miljö och hälsoskydd föreslås en konsekvensanalys av de ekonomiska 
konsekvenserna, även en konsekvensanalys om vad som händer om A- och B 
verksamheter skulle återlämnas till länsstyrelsen. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att utredningen berör viktiga för- respektive 
nackdelar att införa Rättviksmodellen. Bygg- och miljönämnden vill särskilt lyfta 
ett antal punkter som kommunstyrelsen bör ta med i sitt beaktande om införande 
av en ny modell. 
 

1. Rättelsetrappan är ett pedagogiskt verktyg för att skapa ökat dialogfokus. 
Bygg- och miljönämndens dialog innebär att kommunicera anmälningar, 
villkor och förelägganden och att detta utförs utifrån ett rättssäkert 
perspektiv. I vissa fall kan skriftlig kommunikation vara att föredra, för att 
undvika missförstånd i både budskap och mottagande. 
 

2. Efterdebitering av större verksamheter kan upplevas som mer 
administrativt arbete både för Bygg- och miljönämnden samt 
verksamhetsutövaren. Det beror dels på att miljö- och 
livsmedelsavdelningen många gånger har flera pågående ärenden hos de 
större verksamheterna och ofta har tillsyn mer än en gång om året. Detta 
skulle innebära att miljö- och livsmedelsavdelningen måste lägga ner mer 
tid på administrering istället för handläggning. Fler debiteringsunderlag 
och avgiftsbeslut ska kommuniceras och administreras. Processen är 
mindre smidig och kommer generera en högre arbetsbelastning för såväl 
avdelningen som för verksamheterna med en ökad tidsåtgång och kostnad 
som resultat. 

 
3. Kommunikation är mycket viktigt och bygger på bra relationer och 

trovärdighet. Bygg- och miljönämnden kommer att lägga stort fokus 2021 
på att förtydliga och förenkla kommunikation med företagare och 
medborgare. Miljö- och livsmedelsavdelningen kommer att fokusera på att 
ta fram tydlig ansvarsfördelning, rutiner, mallar och blanketter som medför 
en rättssäker och kommunikativ dialog med verksamhetsutövare och 
medborgare. 

 
4. Införande av en färdig modell ”Rättviksmodellen” kan vara svårt, 

utredningen beskriver vikten av att införa en ”egen” modell, som är 
anpassad efter kommunens villkor. Bygg- och miljönämnden förordar 
därför som utredningen visar att skapa en arbetsgrupp med deltagare från 
olika verksamheter för att kartlägga och arbeta fram en handlingsplan 
(modell) som är anpassad utifrån kommunens villkor. 

 
5. Bygg- och miljönämnden vill lyfta fram en pågående utredning som görs. 

Denna utredning omfattar hur ett antal kommuner i regionen skulle kunna 
samverka. Denna utredning bör inväntas, då den kan påverka hur tillsynen 
inom bygg- och miljönämnden kommer att bedrivas. 
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6. Bygg- och miljönämnden förespråkar att inte ändra finansieringsmodell i 
nuläget. Motivet är en nationell översyn av finansiering av 
livsmedelskontrollen som pågår. Utredningen visar både för- respektive 
nackdelar med efterdebitering, där slutsatsen är att 
dialogen/kommunikationen avseende debiteringen är viktig. Transparent 
och tydlig debitering är troligen viktigare än när debiteringen görs.  
 

7. Arbetet med mätning och uppföljning av NKI behöver ses över. 
Nuvarande NKI mätning har en låg svarsfrekvens inom miljöenheten. Det 
bör utredas varför svarsfrekvensen är låg och hur det påverkar värdet av 
NKI. Dialog mellan miljö- och livsmedelsavdelningen och 
näringslivsenheten har påbörjats, dialogen har medfört ett antal konkreta 
åtgärder som kan påbörjas under 2021. Förslag på åtgärder skulle kunna 
vara: 

 Tätare mätning (kvartalsvis) 
 Bättre dialog med verksamhetsutövare (vikten av att svara) 
 Fördjupad analys av svar (tillsammans med näringslivsenheten) 
 Fördjupade intervjuer med vissa verksamhetsutövare. 

 
Bygg- och miljönämnden avser att fortsätta dialogen och utökat samarbete med 
näringslivsenheten under 2021 
 

 

Barnperspektiv 
Det är Samhällsbyggnadskontorets bedömning att en myndighet som arbetar med 
miljö- och livsmedelstillsyn för barn och även vuxna ska ha en väl fungerande 
delegering för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas effektivt av nämnd och 
verksamhet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Linda Edgren 

 T.f Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 
1. Utredning av Rättviksmodellen 
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1 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020, § 92, att ge 
kommundirektören i uppdrag att tillse, och samhällsbyggnadschefen att 
genomföra, undersökning av förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i 
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. 

1.1 Uppdraget 
Uppdraget är att undersöka förutsättningarna för revidering av föreskrifterna i 
enlighet med den s.k. Rättviksmodellen. 

Undersökningen omfattar två delar dels föreskrifter om avgifter inom bygg- 
och miljönämndens ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, med 
flera lagar, dels service och bemötande. 

I underlagen till kommunstyrelsens beslut framgår att Upplands-Bro har ett 
gott företagsklimat och att det genom en översyn av den tillsyn som sker inom 
bland annat miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll kan bli ännu bättre. 
Det framgår också att företag har vid ett flertal möten och samtal med 
kommunen framfört önskemål om bättre kunskap och förståelse för 
kommunens tillsyn. Frågan om efterdebitering av tillsynsavgiften har 
aktualiserats i samband med den svåra ekonomiska situation många företag 
upplever, som en konsekvens av den pågående pandemin. Efter önskemål från 
lokala företag och företagarföreningar bör förutsättningarna att införa hela eller 
delar av Rättviksmodellen i Upplands-Bro kommun utredas. 

I kommunstyrelsens beslut med förslag om Övergripande mål och budget 2021 
med planering för 2022–2023, beslutad 28 oktober 2020, § 142, framgår under 
målet Hållbart samhällsbyggande och tematiska området Ett starkt 
näringslivsklimat att utredning av förutsättningarna för Rättviksmodellen 
genomförs 2020 och att modellen införs i Upplands-Bro under 2021 i strävan 
att skapa en effektivare och mer kundanpassad myndighetsutövning. Där 
framgår också att organisationen ska utveckla förutsättningar för bättre service 
inom ramen för strategin ”service och nöjdhet” med riktning på tillgänglighet, 
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Utifrån kommunstyrelsen beslut har en genomgång av tillgängliga underlag 
från andra kommuner gjorts. Huvudsakligen med stöd i Kungsbackas förstudie 
om införande av nytt arbetssätt som kallas ”Lätt och Rätt i Kungsbacka” och 
Tillväxt och Tillsyns slutrapport från förstudien 2014-2015 där Rättvik, 
Gotland, Åre, Orsa, Mora, Älvdalen och Härjedalen deltog. Undersökningen är 
genomförd under september-oktober 2020. 

1.2 Vad är Rättviksmodellen 
Rättvik inledde för drygt 10 år sedan ett förändringsarbete på området 
myndighetstillsyn. Från en bottenranking i Svenskt Näringslivs undersökningar 
om företagsklimat har Rättvik tagit sig till toppskiktet. Genom föreningen 
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Tillväxt och Tillsyn delar Rättviks kommun med sig av erfarenheter, metoder 
och bygger nätverk. 

2014 gjorde Tillväxt och Tillsyn tillsammans med Svensk Handel, Visita och 
LRF en förstudie med syfte att skapa förutsättningar för en mer hållbar tillväxt 
i Sverige. 

Studiens mål var dels att ge de deltagande sju kommunerna en bild av hur deras 
tillsyn uppfattades av besöksnäringen med fokus på livsmedelskontroll och 
alkoholtillsyn, dels att dokumentera modellen Tillväxt&Tillsyn och sätta in den 
i ett större sammanhang. Inledningsvis var huvudfokus på besöksnäring och 
destinationsutveckling men successivt växte fokus på generella möjligheter att 
stärka såväl företagsklimat och tillväxt som företagens arbete med miljö och 
säkerhetsfrågor. Studien genomfördes genom djupintervjuer med 40 
besöksnäringsföretag i sju kommuner, dialog med flera branschorganisationer 
och kommunala tjänstemän samt omvärldsanalys. 

Det område som var i störst behov av åtgärder var frågan om hur kommunerna 
kommunicerar och beräknar avgifterna för tillsyn samt insikt och förståelse för 
företagandets villkor, rådgivning och förtroende samt mer dialog och stöd. 

Företagare i Rättviks kommun, som några år innan 2014 genomfört 
förändringar och som därmed upplevt en mer anpassad modell, är 
genomgående positiva till kommunens myndighetsutövning. De ger höga betyg 
på ”förtroende” och de tycker att mötena med inspektörerna är ”meningsfulla”, 
de uttrycker en förståelse för att avgifter tas ut och att tillsynen är väl värd den 
avgift de betalar. 

En slutsats från studien är att det behövs tydliga modeller och arbetsmetoder 
för att underlätta förändringsarbetet i kommunerna. Med utgångspunkt i detta 
bildades den ideella föreningen ”Tillväxt och Tillsyn”. En annan slutsats är att 
man bör arbeta med det lokala ledarskapet, att kommunledningen är tydlig med 
vad man vill, hur man vill att kommunen ska uppfattas och se till att 
medarbetare jobbar enligt de principerna i sin myndighetsutövning. Studien 
påtalar också vikten av goda relationer mellan kommunens förvaltningar, inte 
minst mellan ”tillväxtfrämjare” och ”myndighetsutövare” i kommunen. Svaren 
från Rättviks företagare visar att de sätter stort värde på att kommunen ”talar 
med en röst”, det förenklar och de upplever kommunens agerande som mer 
logiskt. 

Intervjuerna och erfarenhet från arbetet med Tillväxt och Tillsyn i Rättviks 
kommun har visat att man med relativt blygsamma insatser kan uppnå ett 
arbetssätt som avsevärt ökar förtroende och hjälper företag att göra rätt. 

1.2.1 Tillväxt&Tillsyns modellen 
Tillväxt och Tillsyn har analyserat och beskrivit den modell som tillämpats i 
Rättviks kommun. En av huvudtankarna bakom modellen är att etablera en 
samsyn mellan kommunens tillväxtfrämjare och myndighetsutövare, där man 
enats om att en god dialog med det lokala företagen ger såväl ett effektivare 
tillsynsarbete som ett bättre företagsklimat. 
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Modellen syftar till att stärka förståelse, dialog och samarbete mellan 
myndighetsutövare och företag. Två tydliga målsättningar är att skapa 
företagsklimat i toppklass och att förbättra förutsättningarna för miljö och 
säkerhet. Nedanstående är viktiga delar i modellen Tillväxt&Tillsyn: 

Metoder – Den så kallade ”Rättelsetrappan” skapar strukturella förutsättningar 
för ökat dialogfokus. 

 Fas 1: Muntlig dialog, 
 Fas 2: Skriftlig dialog, 
 Fas 3: Föreläggande 
 Fas 4: Föreläggande vid vite och Sanktionsavgifter 
 Fas 5: Förbud mot verksamhet. 

Avgifter – Tydlighet, transparens och motprestation. I Rättvik infördes ny 
avgiftsmodell för livsmedelstillsynen med efterdebitering vilket har stärkt 
kommunens förtroendekapital och skapat förutsättningar för mer samarbete och 
dialog. 

1.2.2 Processen 
Processen med att bygga en långsiktigt stabil relation och dialog mellan 
kommunen och företagen kan delas in i tre faser: Internt förtroende, Mötet 
mellan företagare och myndighetsutövare samt Implementering. 

Förtroende 

Förtroendet mellan de tjänstemän i kommunen som arbetar med att utöva 
tillsyn respektive stödja de företag som är ”tillsynsobjekt” är utgångspunkten i 
Tillväxt&Tillsyns modell. Införandet av Tillväxt och Tillsyn som koncept 
förutsätter en förändringsbenägenhet hos både tjänstemän och näringsliv. Det 
är viktigt att kommunens tjänstemän är förberedda på förändringar i arbetssätt, 
attityder och metoder. Denna fas handlar därför mycket om att förbereda, 
planera och stärka självkänslan hos handläggare och att ge dem de verktyg de 
behöver för att kunna möta företagare med fokus på företagarens vilja att göra 
rätt. Detta inkluderar också ett annat perspektiv från kommunledningen kopplat 
till tillsynsarbetet. Det är viktigt att tillsynsenheten får en utvecklande roll och 
ses som en viktig del i kommunens totala tillväxtarbete. 

Mötet 

När tillsynsenheten eller motsvarande känner sig redo, så kommer fas två att 
handla om mötet med företagare. Detta i syfte att skapa en samsyn om 
kommunens tillväxtarbete, att öka förståelsen för varandra, preventiva åtgärder 
och att förstå potentialen i tillsynsarbetet som en del i tillväxtarbetet. Här är 
näringslivsfunktionerna viktiga som länkar mellan näringsliv och kommun. Fas 
två ger en färdplan och ett nytt klimat. Detta gör det möjligt för fas tre, 
implementering och utveckling. 
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Implementering 

I denna fas är det slutligen dags för implementering av de metoder och verktyg 
som i samråd togs fram i fas två. Genomförande, politiska beslut, nya 
instruktioner och arbeten med kontrollplaner är exempel på aktiviteter här. 
Vidare ger fas tre möjligheten till workshops om utvecklingspotential för 
framtiden. Hur ska tillsynsarbetet bedrivas om fem år? Vilka är kommunens 
styrkor? Vilka är våra utvecklingsområden? Vilka särskilda behov har 
företagen i vår kommun? Hur möter vi det i vårt arbete med tillsyn? 

I Tillväxt och Tillsyns förstudie poängteras dock att varje kommun är 
unik och har sina specifika utmaningar, varför införandet av 
Tillsyn&Tillväxt som arbetsmetod behöver se olika ut beroende på 
kommunens förutsättningar och ambitionsnivå. 

1.3 Andra kommuner (omvärldsbevakning) 

1.3.1 Avstämning med Rättviks kommun 
Vid samtal med miljö- och byggchefen i Rättviks kommun framkom att tio 
kommuner har inför Rättviksmodellen vad gäller efterdebitering varav en, 
Region Gotland, har återgått till Sveriges kommuner och Regioners, SKR’s, 
modell. Ingen kommun i Stockholms län har infört modellen. 

Rättvik hade en process på 8-10 månader att analysera och ta fram underlag. 
Modellen är endast införd på små företag, ej på A-, B- och C-verksamheter. 
Tillsyn på A- och B-verksamheter har lämnats tillbaka till länsstyrelsen vilket 
var en del i modellen för att frigöra resurser till tillsyn av små verksamheter. 
För att täcka bortfall av intäkter, vilket var ca 25%, infördes en modell där 
kommunens egna verksamheter, framförallt utbildningsförvaltningen, fick 
betala ”samma” avgifter som tidigare genom ramjustering, trots den nya 
modellen som infördes. 

Rättvik har utfört djupintervjuer med verksamhetsutövare och inget tyder på att 
det är avgifterna som höjt NKI för deras del. Mervärdet kom med att de införde 
den nya modellen med fokus på bättre och tydligare service. 

1.3.2 Kungsbacka, Tjörn, Laholm och Gislaved 
I Kungsbackas förstudie kontaktas Tjörn, Laholm och Gislaveds kommun 
angående deras erfarenheter av Rättviksmodellen. Samtliga behandlade 
avgiftsmodellen och attityder och service men prioriterade attityder och 
service. Alla fyra kommuner anlitade konsultstöd och involverade politik, 
ledningsgrupper, strategiska funktioner och medarbetare i det interna arbetet. 
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2 Nuläge 

2.1 Näringsliv 
I Upplands-Bro har vi ca 2500 företag och en stor bredd i antalet branscher. 
Jämfört med riket är branschen ”offentlig förvaltning & försvar” relativt stor i 
Upplands-Bro, samt ”transport & magasinering”. I Upplands-Bro kommun 
finns 2177 arbetsställen som tillhör privata företag. Nio av tio är så kallade 
mikroföretag och har färre än 10 anställda. Under 2018 startades 66 750 nya 
företag i Sverige, varav 205 i Upplands-Bro. Därmed hamnar kommunens 
etableringsfrekvens (antal nystartade företag per 1000 invånare) på 12,1 vilket 
kan jämföras med 10,8 för riket.  

Kommunen har 29,28 privata arbetsställen per 1000 invånare vilket är färre än 
riksgenomsnittet 37,71/1000 invånare. 1200 av bolagen är aktiebolag. 
Nyföretagandet ökar i Upplands-Bro till skillnad från övriga Sverige. Vi ligger 
på 8,40 nya företag per 1000 invånare, vilket kan jämföras med 8,77 nya 
företag i riket.  

2.2 Mätning av företagsklimatet 
Upplands-Bro kommun deltar i och följer de två stora mätningarna av 
företagsklimat i Sverige. 

Lokalt företagsklimat - Svenskt Näringslivs mätning. 

Löpande Insikt - Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) och Stockholm 
Business Alliance (SBA:s) servicemätning. 

Mätningarna bedrivs enligt olika metoder och resultaten ska därför tolkas något 
olika. Enligt båda undersökningarna placerar sig Upplands-Bro kommun sedan 
ett flertal år bland rikets främsta näringslivskommuner. 

2.2.1 Lokalt företagsklimat 
Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatet är “Summan av de 
institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen” 
och genomförs som en enkätundersökning bland Svensk Näringslivs 
medlemmar. 

Upplands-Bro kommun är rankad nr 12 enligt lokalt företagsklimat.  

I diagrammet nedan ser vi utvecklingen av det sammanfattande omdömet i 
Lokalt företagsklimat mellan 2002 och 2020. Förutom Upplands-Bro kommun 
ser vi även Haninge och Vallentuna som liknar Upplands-Bro i att de är 
expansiva kommuner utmed större motorväg samt Vaxholm som är rankad 
högst i Löpande insikt och modellkommunen Rättvik. 
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Lokalt företagsklimat 2002-2020 

 

2.2.2 Löpande insikt 
Löpande insikt mäter service vid myndighetsutövning inom olika områden, i 
Upplands-Bro mäts Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö- och 
hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Där undersöks 
faktiska ärenden som en företagare har haft hos kommunen och hur företagaren 
upplevde bland annat, service, bemötande och rättssäkerhet i 
myndighetsutövningen. Upplands-Bro kommun placerade sig på 5:e plats i 
Stockholm län 2019. 

 

 
Löpande insikts rankingtabell: Total, Stockholms län, företagsärenden 

 

Syftet med undersökningen är övergripande att följa upp hur kommunens 
service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett 
redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad 
kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. Nöjd-Kund-Index 
(NKI) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna/ företagarna är totalt 
sett. 
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I diagrammen nedan kan vi jämföra NKI värde med våra jämförelsekommuner 
Haninge, Vallentuna och Vaxholm som är högst rankad. Rättvik deltar inte i 
Löpande insikt. Det första diagrammet visar samlat NKI för företagsärenden 
och det andra NKI specifikt för miljö- och livsmedeltillsynen. 

 

 
Löpande Insikt 

 

 
Löpande insikt - En jämförelse inom Bygg- och miljönämndens verksamhet avseende miljö- 

och livsmedelstillsyn. 
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Nedan några kommentarer som lämnades i samband med undersökningen. 

Var det någon del i processen som du var särskilt nöjd med? 

 Kontakten med handläggaren. Tydligt och klart. Öppen och bra dialog. Bra 
samverkanstänk för att uppnå ett bra resultat gemensamt. 

 Jag var nöjd med att det gick snabbt att få godkänt. 

 Bemötandet från inspektören- intresserad, villig att lyssna, resonera, informera. Ett 
bemötande med respekt. 

Var det någon del i processen som du var mindre nöjd med? 

 Liten förståelsen för respektive bransch 

 Dåligt utformat webformulär 

 Kostnaden. 

 Regelverket 

 Det jag var mindre nöjd med var att handläggningstiden dragit ut på tiden och vi 
saknar en rapport för ärendet. 

Här kan du skriva ner dina övriga synpunkter på hur kommunens service i denna typ av ärende 
kan förbättras: 

 Att lära känna företagen bättre. 

 Utbildning inom service och grundläggande förståelse varför de är där. 

 Jobba lite snabbare. 

 Den tid det kräver att få ett meningsfyllt utbyte av ett inspektionsbesök är inte alltid 
lätt att få till när man samtidigt ska sköta verksamheten. Flexibilitet från inspektörens 
sida är viktigt och respekt för verksamhetens villkor. Säkert är mycket gemensamt för 
fler verksamheter i samma bransch och det skulle nog inte vara fel att ordna någon 
samlad träff där man går igenom nya föreskrifter och diskuterar gemensamt. 

 Just i det här fallet går det inte att göra det bättre, proffsigare o snabbare än så här, 
Tusen tack! 

 

Prioriteringsmatris 

Utifrån undersökningen tas en prioriteringsmatris fram. I prioriteringsmatrisen 
visas vilka serviceområden kommunen vid ett förbättringsarbete får bäst 
utväxling av att prioritera i nuläget. På prioriteringsmatrisens axlar visas dels 
prestation, dvs. kommunens betygsindexresultat för varje serviceområde, dels 
effekten på den totala nöjdheten (effektmåttet). Effekten anger hur hög 
påverkan de olika serviceområdena har på NKI. Linjerna i 
prioriteringsmatrisen placeras på medianerna för betygsindexresultat och 
effektmått. Man bör alltid prioritera att förbättra de faktorer som har relativt 
låga betyg och samtidigt har relativt höga effektmått. 
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Prioriteringsmatris baserad på resultatet från Löpande insikt 

 

Rekommendationer 

Undersökningen ger rekommendationer till förbättringar. De bygger på dels det 
övergripande resultatet, dels den sambandsanalys som görs för att identifiera 
vilka frågeområden och vilka enskilda frågor som har en stor påverkan på 
nöjdheten och därmed bör prioriteras. 

• Hög prestation gällande Bemötande och Rättssäkerhet har i nuläget en 
positiv inverkan på helhetsattityden. Det finns visst 
förbättringsutrymme gällande engagemanget i ärendet. 

• Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande Effektivitet då 
prestationen inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på 
den totala nöjdheten med kommunens myndighetsutövning överlag. 
Störst inverkan har rutinerna kring handläggningen. 

2.3 Arbetsplatskultur 

2.3.1 Organisationsfilosofi 
Vår organisationsfilosofi bygger på de tre ledorden  
Helhetssyn 
Engagemang och  
Professionalitet 

De ska vara vägledande i det dagliga arbetet, oavsett var i organisationen man 
arbetar. Kommunen är en komplex organisation med många olika 
ansvarsområden och yrken. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i våra 
kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i kontakterna med 
varandra, inom kommunen. 

Vår helhetssyn tar sikte på att vi är en organisation med en gemensam 
organisationsfilosofi där kunden, klienten, brukaren och eleven är i centrum. 
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Vår helhetssyn gör att vi ser samarbetsmöjligheter och är inriktade på att hitta 
lösningar för att hantera de utmaningar som dyker upp. 

Vår organisationsfilosofi vilar på engagemang. Vi bemöter våra 
kommuninvånare med ödmjukhet och en ambition att komma dem tillmötes. 
Vi utgår alltid från att vara möjliggörare för våra kommuninvånare och vi 
vågar fatta modiga beslut. 

Vi bemöter kommuninvånarna på ett respektfullt och professionellt sätt. Som 
representant för Upplands-Bro kommun är det självklart att ta vår 
myndighetsroll på stort allvar. I denna roll är vi både kundorienterade och 
korrekta i vårt förhållningssätt vilket gör oss trovärdiga. Vi är också 
kompetenta att, utifrån givna förutsättningar, fatta noga avvägda beslut. 

För närvarande sker en översyn av ledorden för att se över inte bara vad HEP 
består av utan också hur vi definierar begreppen. 

2.3.2 Förenkla helt enkelt 
Kommunen har under hösten 2020 deltagit i utbildningen ”Förenkla-helt 
enkelt” som anordnas av SKR i syfte att förbättra företagsklimatet. Målet med 
utbildningen är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra 
interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och skapa 
tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunen och näringslivet. 

En handlingsplan som utgår från visionen Ett hållbart Upplands-Bro och 
organisationsfilosofin HEP är framtagen som har identifierat förbättringar 
avseende; 

 Information och kommunikation genom bland annat utveckla 
hemsidan och införa guider och e-tjänster, 

 Service och bemötande genom att använda servicefaktorerna som 
indikatorer för att mäta servicenivån, samt 

 Näringslivsperspektiv genom att utforma en rutin/checklista för att 
säkerställa näringslivsperspektivet vid fysisk planering. 

Kommunen har också justerat strategierna och bland annat fört in ”Service och 
nöjdhet” som strategi i ”övergripande mål och budget”. 

2.3.3 SamhällsbyggnadskontorETT 
Inom Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2020 påbörjats ett 
utvecklingsarbete utifrån organisationsfilosofin med fokusområden; externt, 
internt och samverkan. Ett antal förbättringsområden har identifierats; 
Säkerställa helhetssyn, Möteskulturen, Kommunikation externt och internt, 
Arbetssätt och processer, Projektmodeller och -metoder, Styrning mot de 
övergripande målen med stöd i strategierna. Utifrån detta har en handlingsplan 
tagits fram där förbättringar sker i prioriteringsordning. 

2.3.4 Pågående initiativ som fortsätter 
På Miljö- och livsmedelsavdelningen har snart samtliga handläggare gått 
utbildningen “Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson”. En 
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tredagarsutbildning som anordnas av Miljösamverkan Stockholms län med 
fokus på kunskap om mänskliga drivkrafter och beteenden, självinsikt och 
utveckling av färdigheter som är hjälpsamma i yrkesrollen som 
myndighetsperson och/eller representant för myndighet. 

Inom kommunen anordnas Företagslots. En möjlighet för företag att på en 
samordnad arena få kommunservice från olika avdelningar inom kommunen, 
tillfälle finns varannan vecka. 

3 Finansieringsmodell 

3.1 Avgiftsmodell nuläge 
Bygg- och miljönämndens senaste avgiftsföreskrifter för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken, med flera lagar, beslutades av kommunfullmäktige den 27 
november 2019, § 268, och följer den modell som SKR har tagit fram för 
taxesättning av kommunernas verksamhet inom miljö- och 
livsmedelsverksamhetens område. Modellen bygger på att avgiften för den 
återkommande tillsynen, så kallade årsavgifter, ska avspegla de risker för 
människa och miljö som verksamheten ger upphov till och den erfarenhet 
inspektörerna har från tillsynen. Avgifterna kombinerar för- och 
efterskottsbetalning.  

Merparten av faktureringen av prövning (ansökan och tillstånd) samt viss 
tillsyn som avser myndighetsutövning riktat till bland annat näringslivet sker 
löpande i efterskott. Förskottsdebiterad fast årlig avgift debiteras för delar 
tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, 
tobakslagen med flera lagar. Av totalt ca 800 tillsynsobjekt är det ca 380 som 
har fast årlig avgift, intäkterna för 2020 var ca 2 924 Tkr. Av dem är ca 90 st 
prövningspliktiga enligt miljöbalken (A, B, C och AH1) och 172 
registreringsskyldiga enligt livsmedelslagen. 

3.2  Kungsbackas förstudie om avgifter och påverkan på 
ekonomiska och administrativa processer 

Kommuner som redan tillämpar efterdebitering 
Ett fåtal kommuner tillämpar redan efterskottsdebitering för livsmedels- och 
miljötillsyn. De flesta av dessa kommuner, däribland Rättviks kommun, har en 
modell som baseras på en kombination av för- och efterskottsbetalning. 
Företagen betalar en årlig administrativ avgift i kombination med 
efterskottsdebitering efter utförd tillsyn. I den administrativa avgiften ingår till 
exempel kostnader för verksamhetssystem, registerhållning, lokaler och 
beredskap. Kommunerna upplever en viss ökad administration då antalet 
fakturor ökar i och med att man fakturera både en administrativ avgift för 
samtliga verksamheter och en avgift efter utförd tillsyn. 

 

1 Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet 
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Fördelar och nackdelar med för- respektive efterhandsdebitering 
De fördelar som lyfts fram när det gäller efterhandsdebitering är främst en 
tydligare koppling mellan prestation och kostnad, vilket leder till ökad 
förståelse och legitimitet för avgiften. Efterhandsdebitering innebär att frågan 
om återbetalning av uttagna avgifter där tillsyn inte utförts inte utgör ett 
problem. Faktureringen sprids också jämnare över året. De fördelar som lyfts 
fram när det gäller förskottsdebitering är främst att det innebär en tryggare och 
mer flexibel planering och finansiering av tillsynsverksamheten. En erfarenhet 
som lyfts fram i diskussionen om för- och nackdelar med efterskottsdebitering 
är den förändring som genomförts i Kungsbacka för tillsyn av försäljning av 
receptfria läkemedel. Här har Kungsbacka gått åt andra hållet - från 
timdebitering i efterskott till förskottsbetalad fast årlig avgift. I detta fall är 
erfarenheterna från verksamheten att arbetsmiljön och samtalsklimatet under 
inspektionerna markant förbättrats efter införandet av förskottsbetalning. 
Inspektionerna upplevs nu som både mer effektiva och givande för båda parter. 
Syftet och kostnaden för tillsynen är tydliga för näringsidkaren och 
inspektionstiden i butik behöver inte längre användas till att förklara syfte, taxa 
och avgifter. De framgångsfaktorer som lyfts fram för att möjliggöra denna 
förändring är tydlig information och kommunikation till näringsidkarna. Detta 
indikerar att tidpunkten för betalning av avgifter inte är avgörande för ökad 
kundnöjdhet, utan snarare andra mjukare värden som tydlighet, transparens och 
upplevd kundnytta. 

Konsekvenser av förändringar från för- till efterhandsdebitering 
Att gå från förskottsdebitering till efterskottsdebitering innebär att det kan 
tillkomma nya arbetsmoment inför faktureringen. Det gäller till exempel 
fattande av beslut om avgift, kommunicering och delgivning. Vilka möjligheter 
som finns för att effektivisera och förenkla denna process är i dagsläget oklart. 
Det är något som behöver utredas vidare genom jämförelser med andra 
kommuner, SKR och berörda statliga myndigheter. Det finns inte heller något 
ett-till-ett förhållande mellan antalet fakturor som genereras i ett system baserat 
på förskottsbetalning respektive efterskottsbetalning. Detta beror på att 
tillsynsfrekvensen som genereras av nuvarande riskbaserade taxor för 
livsmedels- och miljötillsyn varierar mellan flera gånger per år till en gång var 
tredje-fjärde år. Företag med små risker betalar inte fast årlig avgift med 
nuvarande system utan efterdebiteras. Större företag med högre risker kan vid 
efterskottsdebitering få flera mindre fakturor per år medan små företag med 
mindre risker får en större faktura med glesare intervall. Här behövs kloka 
tankar i dialog med näringslivet eftersom det finns en risk att små företag kan 
ha svårt att betala högre belopp med kort varsel. 

Stöd i nuvarande lagstiftning för efterhandsdebitering 
Nuvarande lagstiftning som avser Livsmedelstillsyn anger att 
livsmedelsföretagare ska betala en årlig kontrollavgift för varje påbörjat 
kalenderår. Detta innebär att företagen ska betala i förskott. Livsmedelsverket 
förordar nu efterhandsdebitering, men ser att detta är svårt att kombinera med 
nu gällande författningsreglering. Redan 2017 skickade Livsmedelsverket en 
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hemställan till Näringsdepartementet att utreda frågan om att införa 
obligatorisk efterhandsdebitering av kontrollavgifter för livsmedelstillsyn. Ett 
nytt lagförslag är på gång och var planerat till början av 2020 men är försenat. I 
sin hemställan förordar Livsmedelsverket en ren efterskottsdebitering, inte en 
kombination av för- och efterskottsdebitering som till exempel Rättviks 
kommun tillämpar. Livsmedelsverket skriver att en årlig administrativ avgift 
bör undvikas och istället bör administrativa kostnader såsom registervård bakas 
in i timtaxan. Detta för att minska antalet fakturor och därmed den 
administration som krävs i samband med fakturering. Övrig aktuell lagstiftning 
som gäller prövning och tillsyn anger inte tidpunkt för betalning, bara att 
kommunen har rätt att ta ut avgifter. Här finns därmed inget hinder i 
lagstiftningen att gå från för- till efterskottsdebitering. 

3.3 Finansiering, taxor och avgifter 
Flera företag har lyft frågan om efterdebitering i möten angående den svåra 
ekonomiska situationen som uppstått som konsekvens av pandemin. 

När det gäller miljötillsynen har bygg- och miljönämnden samma 
debiteringsmodell sedan många år och en, i mindre avseenden, reviderad 
avgiftsföreskrift inom Miljöbalkens område sedan 1 januari 2020. 

Kommunens avgifter för alla berörda områden kan behöva genomlysas för att 
kontrollera självkostnadsprincipen2 i våra beräkningar. Vi behöver också 
säkerställa att nya arbetssätt och processer för efterdebitering är effektiva. 

Ett lagförslag är på gång för att göra efterskottsdebitering obligatoriskt för 
livsmedelstillsynen. För att inte orsaka onödig frustration hos företagen bör vi 
inte införa efterskottsbetalningar innan den nya lagen är beslutad. Utan istället 
utgå från lagkravet för att skapa taxor som hänger ihop med varandra och 
avgiftsmodellen. För att skapa en fungerande helhet.  

För att förbättra företagsklimatet är det viktigt att alla taxor och avgifter 
upplevs som förutsägbara och befogade. Näringsidkarna ska förstå hur stor 
deras avgift kommer bli, när den ska betalas och vad de betalar för.  
  

 

2 Självkostnadsprincipen enligt KL 6 §. Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter 
än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
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4 Slutsatser och rekommendationer 
Undersökningen som genomförts under hösten 2020 avslutas i och med denna 
rapport.  

Behov av fortsatt arbete är relevant för införandet av en ny modell i Upplands-
Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret bedöms ha goda förutsättningarna att 
utveckla de processer och tjänster som vänder sig till företagare och 
privatpersoner i kommunen. Implementering av en modell för fortsatt 
utveckling av processer för myndighetsutövning och kundservice utifrån den 
s.k. Rättviksmodellen är intressant men det bör ske strukturerat och stegvis. 
Revidering av föreskrifterna, ändrade arbetssätt och tillsyn i enlighet med 
modellen behöver ske synkat med budgetprocessen. 

4.1 Förslag på åtgärder 

4.1.1 Fokus på Service och bemötande 
Enligt rekommendationerna från Löpande Insikt bör vi fokusera på effektivitet 
som är det enskilda område som har störst potential att förbättra nöjdheten med 
kommunens myndighetsutövning. De påpekar också ett visst 
förbättringsutrymme i engagemang. 

Effektivitet - Vi rekommenderar därför att se över rutinerna kring 
handläggning utifrån ärendeperspektiv med extra fokus på effektivitet inom 
enskilda ärenden. Förhoppningen är att finna sätt att korta ner tiden från första 
kontakt med verksamhetsutövare till ärendets avslut.   

Vi föreslår också att Rättelsetrappan införs som begrepp internt och mot 
verksamhetsutövarna. Genom tydliga eskaleringsnivåer kan vi bli tydliga och 
transparanta i kommunikationen med verksamhetsutövarna.  

Engagemang – För att höja engagemanget föreslår vi ett fortsatt fokus på 
service och bemötande genom att följa upp utbildningarna "Att påverka, leda 
och utvecklas som myndighetsperson" och "Förenkla helt enkelt" med 
aktiviteter för att konkretisera materialet i vår verksamhet.  

Enhetlighet – Samhällsbyggnadskontoret kommer fortsätta sitt övergripande 
arbete med för en mer enhetlig och tydligare kommunikation både internt och 
externt från hela samhällsbyggnadskontorETT samt utveckla arbetssätt och 
processer inom hela verksamhetsområdet. 

4.1.2 Revidering av avgiftsföreskrifterna 
Inför 2021 föreslås ändå viss revidering av avgiftsföreskrifterna. De 
tillsynsobjekt som föreslås ändring till efterdebitering bedöms vara 
företag/objekt som är små eller mycket små vars verksamheters ekonomi 
påverkas särskilt under pandemin eller objekt där tillsynen varit sporadisk. Det 
bedöms vara ett större värde för verksamheterna än för bygg- och 
miljönämnden. Intäkterna beräknas bli ca 7% lägre vilket innebär ca 190 Tkr 
mindre. 
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För följande tillsynsobjekt föreslås att den årliga avgiften ändras till timavgift 
vilket innebär efterdebitering. 

 Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, kriminalvård, avgiftskod 200.6005, har betalat för 6 
tillsynstimmar/år 

 Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska 
behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen 
av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller liknande skärande 
eller stickande verktyg, avgiftskod 200.4002, har betalat för 3 
tillsynstimmar/år. 

 Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter, avgiftskod 50.2004 har 
betalat för 3 tillsynstimmar/år. 

 Anläggning med stadigvarande djurhållning med - minst 10 men högst 
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), avgiftskod 
1.2002, har betalat för 3 tillsynstimmar/år 

De större verksamheterna och verksamheter som sedan många år har en 
regelbunden tillsyn av miljö- och livsmedelsavdelningen föreslås behålla fast 
årlig avgift. 

4.2 Förslag på fortsatt arbete 

4.2.1 Införa en egen modell i Upplands-Bro 
Utifrån utredningen föreslås att ta fram en handlingsplan för införande en egen 
modell för Upplands-Bro i syfte att öka förståelsen och förbättra förtroendet 
mellan kommunens politiker, tjänstemän och näringslivet med avstamp i 
Tillväxt&Tillsyns modell.  

Inledningsvis bör en kartläggning av vilka verksamheter inom kommunen som 
ska delta. Därefter bilda en arbetsgrupp med deltagare från berörda 
verksamheter, controller från ekonomiavdelningen, samt till exempel 
näringslivschef. Arbetsgruppens uppdrag kan vara att ta fram en handlingsplan. 

Utvecklingsarbete kan ske med konsultstöd enligt Tillväxt och Tillsyns modell 
och följa de tre faserna: Internt förtroende, Mötet mellan företagare och 
myndighetsutövare samt Implementering. 

Inledningsvis genomförs ett antal seminarier som vänder sig till olika 
intressentgrupper (politik, tjänstemän, näringsliv och allmänhet) som en 
uppstart för arbetet och skapa en gemensam plattform. 

Handlingsplanen bör tydliggöra en gemensam målbild för arbetet, vad är 
målsättning för företagsklimatet i Upplands-Bro? Vad ger effekt både vad 
gäller nyckeltalen och de beslutade målen? Till exempel att ha som mål att öka 
NKI med x% inom miljö och hälsa. 

Den bör innehålla en specificerad tidplan för när de olika åtgärderna ska 
genomföras och vad respektive åtgärd förväntas leda till i form av effekter. 
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Planen bör innehålla utbildningsinsatser för tjänstepersoner från de 
verksamheter som är aktuella samt bygg- och miljönämndens och 
kommunstyrelsens politiker. 

En del i planen bör adressera finansiering av eventuellt ändrade arbetssätt, 
taxor och debitering av tillsyn. 

Handlingsplanen kan ange hur benchmarking, kompetensutveckling, 
dialogmöten, ledning och uppföljning, digitala verktyg samt kommunikation är 
åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet. 

Handlingsplanen bör utgöra ett löpande beslutsunderlag för det fortsatta 
arbetet. 

4.2.2 Avgiftsmodell 
Vi rekommenderar att avvakta beslut om den nya taxan för livsmedel. Ny 
generell taxa inom livsmedel är under utredning, vilket skulle kunna innebära 
en ny nationell taxa som ska införas inom snar framtid. Att införa ytterligare en 
ny taxa i kommunen skulle kunna leda till minskad förståelse och legitimitet 
för avgiften istället för att den upplevs som förutsägbara.  

Efterdebitering – Vi rekommenderar att förbereda för att införa 
efterdebitering inom livsmedelsverksamheten när den nya lagen för 
efterdebitering av livsmedelstillsynen är beslutad. 

Vi föreslår att de ekonomiska konsekvenserna av att införa efterdebitering 
utreds. En plan för införandet som tar hänsyn till olika frågor som uppstår i 
skiftet mellan debiteringssätten bör tas fram. 

Som underlag till eventuellt beslut om att tillsyn på A- och B-verksamheter ska 
återlämnats till länsstyrelsen behövs en konsekvensanalys samt förslag på hur 
bortfall av intäkter i så fall kan kompenseras. Ska det ske genom 
ramjusteringar på samma sätt som i Rättvik? 

Finansiering av eventuellt ändrade arbetssätt, taxor och debitering av tillsyn, 
behöver ske parallellt med budgetprocessen under 2021. 
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5 Underlag 
Som underlag till denna rapport ligger följande underlag: 

1. ”Tillsyn&Tillväxt -Vägen till hållbara lösningar”, Slutrapport från förstudie 
2014-2015, Rättvik augusti 2015 

2. ”Lätt och Rätt i Kungsbacka, En förstudie om införande av nytt arbetssätt”, 
Kungsbacka november 2019. 

3. Nyköpings kommuns Taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen antagen 
av Kommunfullmäktige 6 juni 2020,  

4. Region Gotlands taxor för miljö- och livsmedelsverksamheten 

5. ”Granskning av kommunens näringslivsarbete”, Revisionsrapport 2019, 
Laholms kommun 

6. Kommunstyrelsens förslag om Övergripande mål och budget 2021 med 
planering för 2022–2023, beslutad 28 oktober 2020, § 142, Upplands-Bro 
kommun. 
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Tillsynsplan 2021 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden antar förslag till tillsynsplan för 2021 gällande tillsyn 

inom miljö- och hälsoskydd. 

Sammanfattning 
I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och 
har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken med flera. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen redovisar i föreliggande förslag till 
tillsynsplan 2021 hur tillsyn ska bedrivas. 
Tillsynsplanen syftar till att redovisa hur Bygg- och miljönämnden, som lokal 
prövnings- och tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig 
kompetens avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2021-01-04 
 Tillsynsplan 2021 för Bygg- och miljönämndens tillsyn inom miljö och 

hälsoskydd 

Ärendet 
I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet och 
har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken med flera. 
Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Tillsynsplanen syftar till att redovisa hur bygg- och miljönämnden, som lokal 
tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens avser 
att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. 
Bygg- och miljönämndens miljö- och livsmedelsavdelning har 14,0 
årsarbetskrafter. För tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet har 
avdelningen 10,0 årsarbetskrafter. 
Miljö- och livsmedelsavdelning redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 
2021 hur tillsyn ska bedrivas. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 
Följande tas upp i tillsynsplanen: 

 Beskrivning av tillsyn och myndighetsutövning 
 Miljömål, lagstiftning och styrdokument 
 Arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd 
 Redovisning av tillsynsobjekt 
 Statistik över hanterade ärenden 
 Prioriterade uppgifter 2021 

o Styrd tillsyn (A, B, IED, C, AH) 
o Händelsestyrd tillsyn 
o Behovsprioriterad tillsyn (U, UH) 
o Skattefinansierad tillsyn 

 Samverkan och kompetensutveckling 2021 
 Uppföljning 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 
 
 

 
Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Jonny Hellman 

 Miljö-.och livsmedelschef 

 
 

Bilagor 
1. Tillsynsplan 2021 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen Stockholm 
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1 Bakgrund 

1.1 Allmänt om tillsyn och myndighetsutövning 

Tillsyn 

Bygg- och miljönämnden är den myndighet som utövar lokal tillsyn enligt Miljöbalken. 
Bygg- och miljönämnden beslutar i tillsynsplanen verksamheten inom miljö- och 
livsmedelsavdelningen. Nämndens verksamhet styrs av olika lagar som påverkar arbetet 
inom miljö- och hälsoskydd. 

Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska myndigheten för varje verksamhetsår 
upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Planen ska grundas på en behovsutredning. Tillsynsmyndighet ska bedriva 
tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska utveckla personalens kompetens i 
tillsynsfrågor. 

Tillsyn är en fortlöpande process där de olika faserna behovsutredning, översyn av 
resurser, planering, genomförande och utvärdering följer och återkopplar till varandra. 
Tillsynsplanen ska eftersträva att utifrån tillgängliga resurser uppfylla de mål och 
lagkrav som ställs på verksamheten. Nationella miljökvalitetsmål, regionala miljömål, 
miljökvalitetsnormer, förvaltningsrättsliga regler, angivna tillsynsintervaller och lokala 
politiska dokument är exempel på sådant som påverkar tillsynsplanen. Behovet av 
tillsyn inom olika områden påverkar naturligtvis också de prioriteringar som görs i 
tillsynsplanen. Under verksamhetsåret kan det uppstå situationer som medför att det är 
nödvändigt att göra undantag från de prioriteringar som görs i tillsynsplanen. 

Verksamheten kan delas in i Styrd tillsyn, Händelsestyrd tillsyn, Behovsprioriterad 
tillsyn och Skattefinansierad tillsyn. En stor del av arbetet sker inom den så kallade 
basverksamheten som omfattar styrd tillsyn och händelsestyrd tillsyn. 

1.2 Syfte med tillsynsplan 
Syftet med tillsynsplanen är att redovisa hur bygg- och miljönämnden, som lokal 
prövnings- och tillsynsmyndighet, med tillgängliga resurser och tillgänglig kompetens 
avser att utföra den tillsyn som bäst svarar mot tillsynsbehovet. 

1.3 Bemanning 
I dagsläget arbetar 14 årsarbetskrafter (åa) på miljö- och livsmedelsavdelningen 
inklusive chef och administrativ handläggare. 10 inspektörer arbetar med bygg- och 
miljönämndens tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor.  

Under 2020 utfördes en behovsutredning som beslutades på bygg- och miljönämnden 
den 24 september. I behovsutredningen framgick att miljö- och livsmedelsavdelningen 
har ett 
behov av 12,5 tjänster för tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor. 

Under åren har tillsynsområden tillkommit. Som exempel kan nämnas att under 2014 
fördes prövning och tillsyn av strandskyddade områden över från bygglovenheten till 
miljöenheten och under 2015 beslutades att kommunernas bygg- och miljönämnder 
ansvara för tillsyn av sprängämnesprekursorer. Kommunen har många pågående 
detaljplaner och detta kommer medföra en ökad insats från miljö- och 
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livsmedelsavdelningen.  

1.4 Mål 
Bygg- och miljönämndens mål. 
Visionen för Upplands-Bro är Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats. 
Visionen konkretiseras genom sex övergripande mål, se figur nedan. 
 

 
De övergripande målen har analyserats och bearbetats hur de påverkar bygg- och 
miljönämnden. Följande mål har via en workshop med representanter från bygg- och 
miljönämnden och miljö- och livsmedelsavdelningen beslutats. 

Mål 1 Invånarna och företagen ska uppleva en ökad servicenivå. 

Mål 2 Vi ska vid nyetablering/byggnation öka invånarnas upplevelse av en attraktiv 
boendemiljö och livsmiljö. 

Mål 3 Invånarna och företagen ska uppleva en effektivare samhällsbyggnadsprocesses. 

Nationella miljömål 

På nationell nivå har riksdagen beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. 
Miljökvalitetsmålen ska huvudsakligen vara uppnådda år 2020. 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är: 

1. begränsad klimatpåverkan 
2. frisk luft 
3. bara naturlig försurning 
4. giftfri miljö 
5. skyddande ozonskikt 
6. säker strålmiljö 
7. ingen övergödning 
8. levande sjöar och vattendrag 
9. grundvatten av god kvalitet 
10. hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. myllrande våtmarker 
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12. levande skogar 
13. ett rikt odlingslandskap 
14. storslagen fjällmiljö 
15. god bebyggd miljö 
16. ett rikt växt- och djurliv 

Sex av de 16 nationella miljömålen har valts ut för prioriterade insatser i länet. 
 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Frisk luft 
 Giftfri miljö 
 God bebyggd miljö 
 Ingen övergödning 

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den 
nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig 
målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, 
såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

Folkhälsomål 

För en del miljömål, till exempel Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet 
och God bebyggd miljö, är kopplingen till folkhälsa tydlig – dessa mål handlar om 
faktorer som är avgörande för människans överlevnad. Likaså är kopplingen mellan 
folkhälsans målområde 5 om miljöer och produkter och miljökvalitetsmålen relativt 
självklar eftersom målen är desamma – en god miljö utan negativ inverkan på 
människors hälsa. 

11 folkhälsomål har fastlagts av riksdagen. Målen omrubricerades 2008 enligt följande. 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

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

 Miljöer och produkter 
 Skydd mot smittspridning 

 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
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2 Miljö- och hälsoskyddstillsyn 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet bedriver Bygg- och miljönämnden tillsyn med 
stöd av miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen samt en rad EG-förordningar (som 
berör områden som t.ex. fluorerade växthusgaser, kemikalier och transport av avfall). 

Miljö- och livsmedelsavdelningens verksamhet består av tillsyn inom miljöskydd och 
hälsoskydd. Tillsynen inom miljöskydd syftar till att trygga och förbättra den yttre 
miljön. Detta innebär tillsyn och minskning av utsläpp till mark, luft och vatten, 
främjande av återanvändning och återvinning, hantering av kemikalier och avfall m.m. 
Tillsynen inom hälsoskydd syftar till att motverka att människor får besvär eller blir 
sjuka av den inomhusmiljö de vistas i. Det innebär till exempel att se till att skolor och 
bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt m.m. som påverkar hälsan negativt. 

2.1 Styrd tillsyn 
Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunen har mindre möjlighet 
att påverka. Hit hör tillsynsarbete på verksamheter med störst behov och krav, det vill 
säga tillståndspliktiga verksamheter, så kallade A-, B- och Industriutsläppsverksamheter 
(IED) samt anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C) och anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter (AH). Tillsyn sker genom: 

 Utföra inspektioner på verksamheter. 
 Handlägga inkomna rapporter och analysprogram (bl.a. miljö- och årsrapporter). 
 Handlägga kontrollrapporter och andra ärenden gällande köldmedier. 
 Genomgång av verksamheters egenkontroll 

Utgångspunkten för tillsynen av industriutsläppsverksamheter finns beskriven i 1 kap. 
10a § i Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13). Där framkommer att 
tillsynsmyndigheten ska besöka verksamheter som innebär betydande risker för miljön 
minst en gång per år och övriga verksamheter minst vart tredje år. Bedömning av 
tillsynsfrekvensen grundas på den redan etablerade indelningen enligt A-, B- respektive 
C-verksamheter. Det innebär att för A-verksamheter gäller tillsynsbesök minst en gång 
per år och för B-verksamheter minst vart tredje år. 

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter måste anmäla sin verksamhet i enlighet 
med 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). 
Anmälan sker till den lokala tillsynsmyndigheten, d.v.s Bygg- och miljönämnden, innan 
de startar. Verksamheterna måste ha ett skriftligt egenkontrollprogram som de kan 
uppvisa för myndigheten. 

I Upplands-Bro kommun finns 2 A-verksamheter, 4 B-verksamheter, 44 C-
verksamheter samt 42 anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Bygg- och 
miljönämnden är, enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsmyndighet för alla C-
verksamheter. Nämnden har i Länsstyrelsens beslut 1990-07-04 medgetts ta över 
tillsynen på A- och B-verksamheter med undantag av Högbytorps avfallsanläggning där 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsobjekten betalar vanligtvis fast årlig 
tillsynsavgift och ska ha regelbunden återkommande tillsyn. 

För att planera tillsynen på de fasta tillsynsobjekten tas en tidsplan fram. Tillsynen på de 
fasta tillsynsobjekten ska under 2021 genomföras enligt Tillsynsplan 2021. I 
Tillsynsplan 2021 listas alla fasta tillsynsobjekt med en beskrivning av när och vilken 
form av tillsynsaktivitet nämnden avser att bedriva att genomföra. Tillsynsbehovet ska 
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täckas in i form av årliga tillsynsaktiviteter. 

Inspektioner på verksamheter kan ske antingen som planerade tillsynsbesök i enlighet 
med Tillsynsplan 2021 eller i samband med att klagomål eller anmälan om förändring 
av verksamheten inkommer till myndigheten. Tillsynsbesök till följd av klagomål eller 
anmälda verksamhetsförändringar utgör en stor del av tillsynsverksamheten. 
Tillsynsbesök kan också göras som inom till exempel en tillsynskampanj. 

2.2 Händelsestyrd tillsyn 
Händelsestyrd tillsyn omfattar inkommande ärenden som till exempel anmälningar, 
ansökningar, klagomål, remisser som inte heller kan påverkas. Det är ett löpande arbete 
som tillsynsmyndigheten ständigt utför i enlighet med lagar och bestämmelser utan att 
det tar resurser från den styrda tillsynen. Även diarieföring, fakturering, registerhållning 
och liknande hör hit. 

Exempel: 

 Handlägga anmälningar gällande ny och förändrad verksamhet enligt 21, 38 §§ i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). 

 Handlägga klagomål (angående bl.a. inomhusmiljö, nedskräpning, buller och 
störningar från industri). 

 Handlägga anmälningar och andra ärenden gällande värmepumpar. 
 Handlägga anmälningar och andra ärenden gällande oljecisterner. 
 Handlägga ärenden och medverka i det löpande arbetet gällande förorenad mark. 
 Handlägga tillstånds- och anmälningsärenden rörande spridning av kemiska 

bekämpningsmedel. 
 Handlägga tillståndsansökningar och anmälningar gällande enskilda avlopp. 
 Handlägga renhållningsärenden, bl.a. avfallsdispenser. 
 Handlägga ansökningar om dispens och tillstånd inom naturreservat samt 

tillsynsärenden. 
 Handlägga ansökningar om strandskyddsdispens och ärenden inom 

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

område. 
 Handlägga ansökningar om strandskyddsdispens. 
 Tillsyn inom området animaliska biprodukter. 
 Anmäla misstänkta brott mot miljöbalken. 
 Skriva beslut om tillsynsavgifter. 
 Besluta om miljösanktionsavgifter. 
 Vid behov medverka vid miljöolyckor. 
 Delta med sakkunskap i detaljplaneprojekt 
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Tabell 2. Vanliga typer av ärenden och händelser inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. 

Typ av ärende/händelse Antal 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Totalt antal ärenden 664 729 934 

Miljö- och årsrapporter 59 53 60 

Klagomål inomhus 21 6 18 

Klagomål utomhus 12 44 55 

Ansökan om tillstånd till/anmäla ändring av 
enskild avloppsanläggning 26 15 6 

Ansökan om tillstånd till 
bergvärmeanläggning 19 19 25 

Köldmedierapporter 64 76 76 

Remisser  65 33 49 

Inspektioner 117 155 -- 

 Ansökan om avfallsdispenser  3 1 2 

 Strandskyddsdispenser  10 11 18 

 Krossning/Masshantering  7 2 3 

 Akuta utsläpp  13 18 6 

 Påträffade föroreningar  3 2 3 

2.3 Behovsprioriterad tillsyn 
Behovsprioriterad tillsyn omfattar tillsyn på verksamheter som inte är 
anmälningspliktiga; miljöfarliga U-verksamheter och övriga hälsoskyddsverksamheter 
(UH). Det kan innebära att en kraftsamling görs inom ett speciellt arbetsområde och 
pågår under en begränsad tid. Exempel på sådan verksamhet är tillsynskampanjer. 
Sådant arbete kan initieras lokalt, regionalt eller från centrala myndigheter. 

Vid bedömningen används en planeringsmatris. Genom att bedöma de olika 
branschernas tillsynsbehov, från högt till sporadiskt, får kommunen en uppfattning om 
hur ofta de olika branscherna behöver besökas (tillsynsfrekvens). Branschens risk för 
hälsa och miljö samt de lokala förutsättningarna används som utgångspunkt för att göra 
bedömningen. 

Inspektioner på verksamheter kan ske antingen som planerade tillsynsbesök i enlighet 
med Tillsynsplan 2021 bilaga 1 eller i samband med att klagomål eller anmälan om 
förändring av verksamheten inkommer till myndigheten. Tillsynsbesök till följd av 
klagomål eller anmälda verksamhetsförändringar utgör en stor del av 
tillsynsverksamheten. Tillsynsbesök kan också göras som en del av den riktade 
verksamheten (t.ex. en tillsynskampanj). 

2.4 Skattefinansierad tillsyn 
Skattefinansierade tillsyn innefattar myndigheters skyldighet att lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde, i enlighet med förvaltningslagen. Hjälpen ska lämnas i den 
utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp 
och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt. 
Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som 
möjligt utan att säkerheten eftersätts. 
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Utöver de verksamheter som Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för ingår 
Bygg- och miljönämnden också i samarbetsorganen för tillsynen av Högbytorps 
avfallsanläggning, Veckholms skjut- och övningsfält i Enköpings kommun och Arlanda 
flygplats i Sigtuna kommun samt är remissinstans för Livgardets verksamhet. 

 Handlägga remisser (angående bl.a. detaljplaner, planprogram, 
tillståndsprövningar av A- och B-anläggningar, vattenverksamhet, bygglov samt 
remisser från polisen). 

 Medverka vid mätning av radioaktiv bakgrundsstrålning (radiakmätning). 
 Delta med sakkunskap i projektgrupper inom kommunen.   

o Till exempel; Tekniska avdelningens projekt med översyn av 
Avfallsplan, ny huvud-/spillvattenledning, VA-plan 

 Delta vid framtagande av miljöalmanackan. 
 Årlig rapportering till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds emissionsdatabas. 
 Årlig rapportering till länsstyrelsen inom Regionalt program förorenade 

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

länsstyrelsen 
 Årlig registrering av analysresultat från badvattenprovtagning på Havs- och 

vattenmyndighetens hemsida. 
 Årlig rapportering till Käppala angående tillsynsbesök på ABCU-anläggningar 

anslutna till spillvattennätet. 
 Delta i Käppalaförbundets kommunnätverk, ÅFRE (Åtgärder Före 

Reningsverk). 
 Delta i samverkansgrupp med Norrorts kommunerna, M/S Nord och 

hälsoskyddsnätverk. 
 Delta i projekt initierade av samverkansgrupper samt regionala och centrala 

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

 Registrera och uppdatera uppgifter i ärendehanteringssystemet Castor. 
 Rådgivning och information till allmänheten t.ex. per telefon och vid besök. 
 Kontinuerlig uppdatering av information på hemsidan och ta fram 

informationsblad. 
 Kompetensutveckling 
 Framtagande av rutiner angående miljö- och hälsoskyddstillsynen. 
 Genomföra kvalitetsuppföljning genom att skicka en enkel enkät till 

privatpersoner som fått någon typ av beslut. 
 Delta i Stockholm Business Alliance NKI-rapportering för företag och 

genomföra förbättringar för att underlätta detta. 

2.5 Prioriterade uppgifter 2021 

2.5.1 Styrd tillsyn 
Aktiviteter Beskrivning 

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

B-anläggningar  Tillsyn av 4 B-anläggningar. Täkt- och masshantering, 
Bro Galopp samt E. ON biogas. 
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Aktiviteter Beskrivning 

Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C)  Tillsyn av 44 C-verksamheter. T ex Avloppsrening, 
Avfallsanläggningar, Industrier, masshantering. 

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (AH)  
Tillsyn av 42 anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter. T ex skolor, bassänger och 
stickande/skärande verksamheter. 

2.5.2 Behovsprioriterad tillsyn 
Aktiviteter Beskrivning 

Hälsoskyddsverksamheter med Högt-lågt tillsynsbehov  I enlighet med tillsynsplan 2021 

Miljöfarliga verksamheter med Högt-lågt tillsynsbehov  I enlighet med tillsynsplan 2021 

Båtklubbar med Högt tillsynsbehov (uppföljning)  I enlighet med tillsynsplan 2021 

Köldmediarapporter med Högt tillsynsbehov  I enlighet med tillsynsplan 2021 

Lantbruk med Normalt tillsynsbehov  I enlighet med tillsynsplan 2021 

Djurhållare med Normalt tillsynsbehov  I enlighet med tillsynsplan 2021 

2.5.3 Skattefinansierad tillsyn 
Aktiviteter Beskrivning 

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

Översyn av Rättviksmodellen  
Rättviksmodellen har utretts av kommunstyrelsen och 
BMN kommer att lämna remissvar på hur modellen kan 
anpassas till att passa BMN verksamhet.  

Besluta om tillsynsplan för miljö- och 
livsmedelsavdelningen  

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

Uppdatera behovsutredning för Miljö- och 
livsmedelsavdelningen  Behovsutredning ska årligen uppdateras 

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

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

Uppföljning och arbete med legionella projektet 
Under 2020 genomfördes ett legionella projekt där 
verksamheter kontrollerades, detta följs upp och arbetas 
vidare med. 

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

Ny dokumenteringshanteringsplan En ny dokumenteringshanteringsplan påbörjades under 
2020, denna slutförs under 2021 

E-tjänster och blanketter Genomgång av blanketter och översyn av möjlighet att inför 
E-tjänster 

E arkiv Se över möjligheten till ett digitalt arkiv  

Översyn av rutiner, ansvarsområden och mallar 
Skapa en tydlig och rättssäker handläggning av ärenden 
som enkelt och kommunikativt förstås av medborgare 
och verksamhetsutövare. 
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2.6 Samverkan och kompetensutveckling 2021 
 Delta i projekt och nätverk inom Miljösamverkan Stockholms Läns (MSL) 
 Nationella tillsynsprojekt 
 Delta i länsträffar. 
 Delta i träffar med närliggande kommuner (M/S Nord, Hälsoskyddsnätverk) 
 Möten med andra avdelningar inom kommunen. 

3 Uppföljning av tillsynsplanen 
Uppföljning av tillsynsplanen sker genom avrapportering till nämnden efter varje år och 
då främst av Uppgifter som beskriver vad tillsynsmyndigheten gjort och eventuella 
avvikelser från tillsynsplanen under det gånga året. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 
   
Bygglovsavdelningen 
   
Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-12-10 BMN 21/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.159 Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av bostadshus, BROGÅRD 1:17, 
Laggaruddsvägen 10 

Förslag till beslut 
1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus då förslaget inte följer områdesbestämmelser enligt 9 kap 31 §, 
PBL. 

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

Bygglovsprövning                  11 352 kr 
Kommunicering              2 838 kr 
Summa                                 14 190 kr 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Sökande har inkommit i första hand om förhandsbesked om att riva ett hus och 
bygga ett nytt bostadshus. Därefter har ansökan gjorts om till en 
bygglovsansökan i samråd med bygglovsavdelningen.  

Då åtgärden är belägen utanför detaljplan och det framgår inte något 
rivningsförbud enligt områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov för att 
riva den befintliga byggnaden. Boverket gör bedömningen att det krävs inte 
rivningslov utanför detaljplan.  
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-12-10 BMN 21/0001 

 
 

 

Det inkomna förslaget är att bygga ett bostadshus på 208,1 kvadratmeter 
bruttoarea och 211,4 kvadratmeter byggnadsarea.  

Kontoret gör bedömningen att det inkomna förslaget avviker alldeles för 
mycket från områdesbestämmelserna för att kunna beviljas. En avvikelse på 
247 %  från högsta tillåtna bruttoarea är inte förenligt med 
områdesbestämmelserna.  

Att det har beviljats avvikelser inom området senaste åren gör inte att 
avvikelser ska fortsätta behöva ges inom området. Varje ny ansökan är unik 
och ska prövas enligt dess förutsättningar. 

Med ovanstående föreslår kontoret att Bygg- och miljönämnden avslår 
förslaget då det inte uppfyller områdesbestämmelserna.  

Beslutsunderlag 
 Reviderad ansökan som inkom 2020-11-16 

 Nybyggnadskarta som inkom 2020-11-10 

 Plan- och sektionsriting som inkom 2020-11-10 

 Fasadritningar som inkom 2020-11-10 

 Yttrande miljö som inkom 2020-08-12 

 Skrivelse från sökande angående vatten och avlopp som inkom 2020-
11-13 

 Yttrande inför beslut från sökande som inkom 2020-12-03 

 Yttrande från Brogård 1:18 som inkom 2020-11-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har inkommit i första hand om förhandsbesked om att riva ett hus och 
bygga ett nytt bostadshus. Därefter har ansökan gjorts om till en 
bygglovsansökan i samråd med bygglovsavdelningen.  

Då åtgärden är belägen utanför detaljplan och det framgår inte något 
rivningsförbud enligt områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov för att 
riva den befintliga byggnaden. Boverket gör bedömningen att det krävs inte 
rivningslov utanför detaljplan.  

Det inkomna förslaget är att bygga ett bostadshus på 208,1 kvadratmeter 
bruttoarea och 211,4 kvadratmeter byggnadsarea.  
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2020-12-10 BMN 21/0001 

 
 

 

Förutsättningar 
Området är beläget utanför detaljplan men inom områdesbestämmelser. Enligt 
områdesbestämmelse får huvudbyggnaden inte överstiga 60 kvadratmeter 
bruttoarea. Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter för huvudbyggnad. Byggnaden 
ska förses med sadeltak och med en maximalt taklutning på 30 grader. Minsta 
avstånd till tomtgräns är 6 meter. 

Det inkomna förslaget avviker på flera punkter från områdesbestämmelserna. 
Högsta tillåtna bruttoarea överskrids med 247 %. Taket utförs med förskjuten 
nock vilket är oklart om det kan bedömas som ett sadeltak enligt 
områdesbestämmelser. 

Då ritningarna är skalenliga kan byggnadshöjden uppskattas till drygt 3 meter. 
Vilket är inom områdesbestämmelserna. Avstånd till tomtgräns uppfylls också. 

Bygg- och miljönämnden har i ett annat ärende beviljat en avvikelse från 
områdesbestämmelser. Det gäller fastigheten Storhagen 2:6. Ansökan gällde ett 
uterum på 28 kvadratmeter. Här överskrids byggrätten med 63 %. De har byggt 
ungefär 98 kvadratmeter huvudbyggnad och den maximala byggrätten enligt 
områdesbestämmelser är som framfört 60 kvadratmeter. 

Ärendet har varit upp i flera omgångar i nämnden och beslutet beviljades enligt 
ordförandebeslut i mars 2019 efter att nämnden givit godkännande att bevilja 
ärendet. 

Den andra fastigheten som sökande nämner Brogård 1:19 omfattas inte av 
gällande områdesbestämmelser. Därmed kan större byggnationer tillåtas på den 
fastigheten. 

Tillgänglighet 
Bygglovshandläggare i ärendet har granskat planlösningen och 
situationsplanen, förslaget bedöms som tillgänglig. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 
avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Vatten och avlopp 
Gällande fastighet är en av flera i området som enligt utbyggnadsplan för 
kommunalt VA ska anslutas till kommunalt avlopp och vatten. Utbyggnad av 
kommunalt VA inom området planeras i tidsintervallet 2020-2028. 

Sökande har redovisat att det finns tillräckligt med kapacitet både när det gäller 
vattnet och avloppet tills det kommunala vattnen och avloppet kopplas till 
fastigheten.  

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har 
kommit in ett yttrande från fastigheten Brogård 1:18 där de motsätter sig det 
inkomna förslaget. Grannen framför att områdesbestämmelser behöver ändras 
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2020-12-10 BMN 21/0001 

 
 

 

för att kunna bevilja detta ärende. Även huset bedöms inte utformningsmässigt 
lämpligt enligt grannen.  

Sökande har den 3 december 2020 bemött tjänsteskrivelse och förslag till 
beslut. Han framför med flera punkter varför bygglovet ska beviljas. Bland 
annat att huset är i ett plan och är därmed lämplig på platsen då det är en stor 
tomt. Han framför också att i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten 
avlopp borde det tillåtas större byggnationer inom området. 

Utformning och skäl till beslut 
Kontoret gör bedömningen att det inkomna förslaget avviker alldeles för 
mycket från områdesbestämmelserna för att kunna beviljas. En avvikelse på 
247 %  från högsta tillåtna bruttoarea är inte förenligt med 
områdesbestämmelserna.  

Att det har beviljats avvikelser inom området senaste åren gör inte att 
avvikelser ska fortsätta behöva ges inom området. Varje ny ansökan är unik 
och ska prövas enligt dess förutsättningar. 

Med ovanstående föreslår kontoret att Bygg- och miljönämnden avslår 
förslaget då det inte uppfyller områdesbestämmelserna.  

Barnperspektiv 
Denna åtgärd påverkar inte direkt barnens miljöer enligt bygglov. Dock kan 
den gemensamma bedömning och beviljande av bygglov och 
strandskyddsärendet påverka att barnen får mindre möjlighet att leka vid 
stranden. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm   

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 

1. Reviderad ansökan som inkom 2020-11-16 
2. Nybyggnadskarta som inkom 2020-11-10 

3. Plan- och sektionsriting som inkom 2020-11-10 

4. Fasadritningar som inkom 2020-11-10 

5. Yttrande miljö som inkom 2020-08-12 

6. Skrivelse från sökande angående vatten och avlopp som inkom 2020-
11-13 

7. Yttrande inför beslut från sökande som inkom 2020-12-03 

8. Yttrande från Brogård 1:18 som inkom 2020-11-23 

Beslut sänds till 
 Sökande med delgivningskvitto 
 Brogård 1:18( endast vid beviljande) 

 
(Meddelande om kungörelse endast vid beviljande) 

 Brogård 1:13 
 Nygård 2:16 
 Nygård 2:6  
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Från: marcus bonow
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: bygg 2020.159
Datum: den 13 november 2020 13:43:57

Hej!
Idag har vi både väl fungerande vatten och avlopp. 
* Vatten tar vi från mälaren och renar med sandfilter, kolfilter och UV filter. Vi har gjort
en vattenanalys när vi installerade det och fick inga anmärkningar. Anläggningen klarar
50lit/min. Vilket mer än väl täcker våra behov.
* Avloppet är från husets byggår (1991) är också en välfungerande 3-kammarbrunn med
infiltration i mark. Brunnen töms regelbundet 2 gånger per år.

Vi bedömer att vi kan fortsätta med samma lösning fram till att kommunalt VA kopplas in.

Mvh, Marcus

Den fre 13 nov. 2020 kl 12:29 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-
bro.se>:

Hej,

 

Kan du förklara bara kortfattat hur ni löser VA på fastigheten idag.

 

Ni kan beskriva att ni har sjövatten och kapacitet och beskriva avloppsanläggningen.

 

Det är bra att vi kan meddela detta till Ylva Malm bygglovschef och politiker.

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar

 

Tomislav Dragoja

Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör

 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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08-581 690 00

tomislav.dragoja@upplands-bro.se

www.upplands-bro.se

 

Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
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1. Områdesbestämmelser, antagna 1992, för vårt område är inte bara föråldrade utan även fulla 
av avvikelser. Vid inventering av fastigheterna 1985 varierade huvudbyggnaderna i området 
mellan 43,8m2 och 98m2. Området innehåller 28 fastigheter varav 10 har permanent bostad i 
nuläget (>35%). Underligt nog gäller inte samma regler alla, områdesbestämmelserna har 
inte följts för exempelvis Brogård 1:19 då denna fastighet tidigare har fått bygglov på 250 
kvm. De har dessutom fått ytterligare bygglov beviljat nyligen på ett hus om 40kvm. 
Kommunen påstår att den aktuella fastigheten är en stamfastighet, vilket inte stämmer då 
stamfastigheten är Nygård 3:1. Så varför är denna fastighet undantagen planbetämmelserna?  

Bygglov har också beviljats för andra i området för påbyggnad med ytterligare våningsplan 
t.ex Storhagen 2:4 och Storhagen 3:3. Boytan ökar drastiskt men i det fallet påverkas inte den 
så kallade bruttoarean.  

2. Vårt planerade hus förändrar inte livsvillkoren på något sätt för varken grannar, djur- eller 
växtliv då vår tomt är stor, drygt 9800kvm, och huset inte kommer närmare granne än 6 
meter.  
 

3. Angående att byggarean blir stor är för att huset är i ett plan. Men i och med att tomten är stor 
smälter huset bra in i omgivningen, och möjliggör långt framtida boende. Här borde man se till 
totalytan som visserligen överstiger andra fastigheter i området, men inte väsentligen då man 
kan ha 60+60(torpargrund)+40(loftvåning)kvm som yta redan idag.  
 

4. Vi har tänkt att belägga taket med solceller och då är det bra att ha en så stor yta som möjligt 
mot söder för att möjligöra miljövänlig sol-el för hela husets årsproduktion. Då är ett brutet 
sadeltak bättre då ytan mot söder ökar.  
 

5. Då VA utbyggnad (2020-2028) är planerad i detta område är det ofta brukligt för kommunen 
att se över detaljplanen/områdesbestämmelserna samt tillåta större byggrätter i samband 
med det, då kostnaden för VA utbyggnaden till stor del kommer att belasta fastighetsägarna. 
 

6. Att en granne vill se nya ändrade områdesbestämmelser för att tillstyrka bygglovet är en 
annan fråga och kan inte ligga detta beslut till last. Sen kan jag hålla med grannen i sak att 
det rimliga borde vara att få nya enhetliga områdesbestämmelser. 
 

7. För fastighet Storhagen 2:6 så föreslog Bygg- och miljönämnden i kommunen (2017-10-26) 
att bygglov borde beviljas i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 31 b paragraf enligt 
följande argument: 

Nämnden tog 2013, beslut att i omvandlingsområden behandla ärenden positivt och 
konstruktivt. Redan 2011 fastslog kommunen att genomföra en omvandling av områden 
med mycket gamla och föråldrade detaljplaner. Kommunens detaljplaner för 
omvandlingsområden är både inaktuella och avvikande från varandra utan orsak vad 
gäller bestämmelserna om högsta möjliga bruttoarea.  Man konstaterar att området med 
inaktuella planer med otidsenliga bestämmelser hindrar angelägna åtgärder och 
kompletteringar. 

Jag ser ingen anledning till att vår ansökan skall behandlas på annat sätt.  

  

Jag yrkar på att Bygg och Miljönämndens med ovan angivna argument beviljar bygglovet och att 
kontorets förslag om avslag med hänvisning till överskridande av bruttoarea ska ogillas. 
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Från: Per Lagerholm
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Inger Lagerholm
Ärende: BYGG.2020.159
Datum: den 23 november 2020 09:12:18

Yttrande angående bygglov för nybyggnad av bostadshus på fastighet Brogård 1:17

En förutsättning för att tillstyrka detta bygglov är att våra områdesbestämmelser ändras.
För att vara rättssäkert ska samma regler gälla alla fastigheter i området.
För övrigt tycker jag att hustypen, varken storlek eller utseende passar i området.
Med vänlig hälsning
Inger Lagerholm Brogård 1:18
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2021-01-05 BMN 21/0001  
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BYGG.2020.321, Bygglov för tillbyggnad av 
huvudbyggnad med uterum, BRUNNA 4:507, 
Gammeldansvägen 9 

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

tillbyggnad av enbostadshus med uterum då förslaget inte är 
planenligt enligt 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL och inte 
uppfyller villkoren i 9 kap 31 b § eller 9 kap 31 c §, PBL.  

 
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 

2011, § 57 
Bygglovsprövning   3 075 kr 
Kommunicering       2 838 kr 
Summa                     5 913 kr   
  

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Sökande har 25 september 2020 inkommit med en ansökan om bygga till 
huvudbyggnaden med ett uterum. Uterummet blir en del av den befintliga 
balkongen. Uterummet byggsats är på 23,77 kvadratmeter och ytan under 
balkongen är 11,31 kvadratmeter. 



nsvägen 9 - BMN 21/0001-2 BYGG.2020.321, Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum, BRUNNA 4:507, Gammeldansvägen 9 : BYGG.2020.321, Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum, BRUNNA 4:507, Gammeldansvägen 9

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-01-05 BMN 21/0001 

 
 

 

Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen 
bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Förslaget bedöms inte utgöra ett allmänt behov eller allmänt intresse för att 
avvikelserna ska kunna godtas enligt 9 kap 31 § c, PBL.   

"Att åtgärden ska tillgodose ett angeläget gemensamt behov innebär att det ska 
vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det kan 
bland annat avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett 
flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar 
eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Att behovet ska vara gemensamt innebär att 
åtgärden inte enbart ska vara till nytta för en eller några få personer.    

En åtgärd som tillgodoser ett behov för ett enstaka en- eller tvåbostadshus kan 
således inte medges med stöd av bestämmelsen. Om åtgärden avser att 
tillgodose ett angeläget behov som är gemensamt för boende i flera en- eller 
tvåbostadshus, bör det emellertid vara möjligt att medge en avvikelse. Ett 
exempel på en sådan åtgärd är gemensamma förråd eller garage som uppförs 
för att användas av flera husägare gemensamt. " ur Prop. 2013/14:126 s 182.  

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 
i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 
syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 
gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 
enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna.  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då 
förslaget inte är planenligt. 

 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-09-25 

 Situationsplan som inkom 2020-09-25 

 Situationsplan översikt som inkom 2020-12-28 

 Fasadritning nuvarande som inkom 2020-12-28 

 Fasadritning med uterum som inkom 2020-12-28 

 Fasadritning gavel som inkom 2020-12-28 

 Planritning som inkom 2020-12-28 

 Planritning med uterum 2020-12-28 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-05 
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2021-01-05 BMN 21/0001 

 
 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har 25 september 2020 inkommit med en ansökan om bygga till 
huvudbyggnaden med ett uterum. Uterummet blir en del av den befintliga 
balkongen. Uterummet byggsats är på 23,77 kvadratmeter och ytan under 
balkongen är 11,31 kvadratmeter. 

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 7208. Detaljplanen är från 
70-talet.  

Enligt detaljplanen får huvudbyggnad inte uppta större yta än 150 kvadratmeter 
byggnadsarea och garage 50 kvadratmeter byggnadsarea. I detta ärende är 
huvudbyggnad sammanbyggd med garaget. Kontoret har gjort en bedömning 
att garaget ska räknas som en del huvudbyggnaden vilket är mindre 
fördelaktigt i detta fall för sökande. Den bedömningen har stämts av i tidigare 
ärende med Boverket och bedöms som rättspraxis. Här är en del av Boverkets 
yttrande: 

Vår bedömning är att en komplementbyggnad som är sammanbyggd med 
bostadshuset/huvudbyggnaden ska ses som en del av denna. Stöd för den tolkningen 
bör kunna hämtas från ett rättsfall från mark- och miljööverdomstolen (MÖD målnr P 
8023-14) i vilket domstolen konstaterade att ett garage som var sammanbyggt med 
huvudbyggnaden skulle ses som en del av denna när det gällde avstånd till tomtgräns 
för huvudbyggnad enligt detaljplanen.  

Den totala byggnationen ger172,4 kvadratmeter byggnadsarea för 
huvudbyggnad med garage och uterum. Det är en avvikelse på 15% från 
byggrätten. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har inte 
inkommit några yttranden under grannhörande tiden. 

Tjänsteskrivelse har skickats till sökande med förslag till beslut. Sökande har 
valt att inte bemöta tjänsteskrivelsen. 

Utformning och skäl till beslut 
Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen 
bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Förslaget bedöms inte utgöra ett allmänt behov eller allmänt intresse för att 
avvikelserna ska kunna godtas enligt 9 kap 31 § c, PBL.   

"Att åtgärden ska tillgodose ett angeläget gemensamt behov innebär att det ska 
vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det kan 
bland annat avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett 
flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar 
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2021-01-05 BMN 21/0001 

 
 

 

eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd på mark som enligt 
detaljplanen inte får bebyggas. Att behovet ska vara gemensamt innebär att 
åtgärden inte enbart ska vara till nytta för en eller några få personer.    

En åtgärd som tillgodoser ett behov för ett enstaka en- eller tvåbostadshus kan 
således inte medges med stöd av bestämmelsen. Om åtgärden avser att 
tillgodose ett angeläget behov som är gemensamt för boende i flera en- eller 
tvåbostadshus, bör det emellertid vara möjligt att medge en avvikelse. Ett 
exempel på en sådan åtgärd är gemensamma förråd eller garage som uppförs 
för att användas av flera husägare gemensamt. " ur Prop. 2013/14:126 s 182.  

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 
i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 
syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 
gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 
enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna.  

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då 
förslaget inte är planenligt. 

 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkar inte barnen negativt. Det är en privat tomt som 
planeras byggas till. Dessutom är uterummet vänd mot naturmarken. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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2021-01-05 BMN 21/0001 

 
 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-09-25 

2. Situationsplan som inkom 2020-09-25 

3. Situationsplan översikt som inkom 2020-12-28 

4. Fasadritning nuvarande som inkom 2020-12-28 

5. Fasadritning med uterum som inkom 2020-12-28 

6. Fasadritning gavel som inkom 2020-12-28 

7. Planritning som inkom 2020-12-28 

8. Planritning med uterum 2020-12-28 

Beslut sänds till 
• Sökande- med delgivningskvitto 
• (Behöver skickas underrättelse till grannar vid eventuellt positivt beslut) 

Brunna 4:358 
Brunna 4:506 
Brunna 4:508 
Brunna 4:547 
Brunna 4:555) 
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Garage 
23,67m2

Hus 113,65m2

Ba
lko
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• Blå färg motsvarar 
utnyttjad byggrätt m2

• Rött markerar tomt
• Orange färg motsvarar 

bygglovs ansökan m2

Uterum 
23,8m2

Övversikt 

Skogområde

Väg i området

Framsida

Baksida

Stig till Gröna Dalen

Grannhus



1, Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum, BRUNNA 4:507, Gammeldansvägen 9 - BMN 21/0001-2 BYGG.2020.321, Bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum, BRUNNA 4:507, Gammeldansvägen 9 : Ritning fasad nuvarande

Tak

Fasadillustration baksida (nuvarande)

Balkong
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Tak

Fasadillustration baksida (med uterum)

Balkong

Glasparti med stomme

Tak på uterum
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Höjd 2257 m
m

Höjd 2613 m
m
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Huslängd 14,9 meter
Husbredd 8,4 m

eter

Uteplats (under balkong) 
längd 8,2 meter och 1,2 
meter djup
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Uterum byggsats, 
yttermått

Djup 2975 m
m

Bredd 7990 mm
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BYGG.2020.384, Bygglov för nybyggnad av 
garage, LINDORMSNÄS 1:20, Smidövägen 5 

Förslag till beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage på 

fastigheten Lindormsnäs 1:20 med stöd av 9 kap 31 §, PBL.  
 

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 
Bygglov                 3 216 kr 
Startbesked            2 838 kr 
Kommunicering    2 838 kr 
Kungörelse               277 kr 
Summa                   9 169 kr 
 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Sökande har den 27 oktober 2020 kommit in med en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av garage med förråd. Garaget har en byggnadsarea på 106 
kvadratmeter och bruttoarea på 157 kvadratmeter. 

Kontoret har tagit del av bilder från sökande av fastigheten. Ansökan avser 
uppförande av byggnad som är förhållandevis stor för att vara en 
komplementbyggnad. Dock så är huvudbyggnaden också relativt stor. Kontoret 
gör bedömningen att komplementbyggnaden inte upplevs som dominerande 
över huvudbyggnaden. 
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2021-01-08 BMN 21/0001 

 
 

 

Bygglovsavdelningens bedömning är att byggnaden är lämplig på platsen. 
Byggnaden är tänkt att uppföras i suterräng. Byggnadens storlek är inte större 
än vad som ofta förekommer på landsbygden. Byggnaden ersätter andra 
byggnader på platsen vilket gör att landskapsbilden påverkas minimalt. 

Bygglovsavdelningen vill tillägga att det har beviljats flera större 
komplementbyggnader på landsbygden på delegation under senaste tiden. Ett 
exempel är Kvarnnibble. Bygglovsavdelningen har tillsammans med 
miljöavdelningen bedömt att denna byggnad är lämplig på platsen och att den 
inte ger en dominerade intryck i förhållande till huvudbyggnaden. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av garage med förråd enligt 9 kap 31 §, PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-10-27 

 Situationsplan befintlig som inkom 2020-10-27 

 Reviderad situationsplan som inkom 2020-12-08 

 Reviderad planritning som inkom 2020-12-08 

 Reviderade fasadritningar och sektionsriningar som inkom 2020-12-08 

 Yttrande kultumiljöansvarig som inkom 2020-12-22 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 2021-01-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-08 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har den 27 oktober 2020 kommit in med en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av garage med förråd. Garaget har en byggnadsarea på 106 
kvadratmeter och bruttoarea på 157 kvadratmeter. 

Förutsättningar 
Åtgärden är belägen utanför detaljplan. Förslaget följer översiktsplanen. 
Fastigheten är också belägen inom strandskyddat område. 

Yttranden 
Enligt 9 kap 31 a §, PBL behöver inte komplementbyggnader skickas på 
grannhörande utanför detaljplan. Dock är denna byggnad större än vad som 
vanligtvis avses med en komplementbyggnad. Därför har kontoret skickat ut 
ärendet på grannhörande och föreslår beviljande enligt 9 kap 31 §, PBL. 

Det har inte inkommit några yttranden under grannhörandet. 
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Kommunen kulturmiljöansvarig har kommit med ett yttrande där han bedömer 
att byggnaden är lämplig på platsen dock ger den en dominerade intryck 
jämfört med huvudbyggnaden. Det är oklart om Rasmus har gjort platsbesök i 
detta ärende. 

Utformning och skäl till beslut 
Kontoret har tagit del av bilder från sökande av fastigheten. Ansökan avser 
uppförande av byggnad som är förhållandevis stor för att vara en 
komplementbyggnad. Dock så är huvudbyggnaden också relativt stor. Kontoret 
gör bedömningen att komplementbyggnaden inte upplevs som dominerande 
över huvudbyggnaden. 

Bygglovsavdelningens bedömning är att byggnaden är lämplig på platsen. 
Byggnaden är tänkt att uppföras i suterräng. Byggnadens storlek är inte större 
än vad som ofta förekommer på landsbygden. Byggnaden ersätter andra 
byggnader på platsen vilket gör att landskapsbilden påverkas minimalt. 

Bygglovsavdelningen vill tillägga att det har beviljats flera större 
komplementbyggnader på landsbygden på delegation under senaste tiden. Ett 
exempel är Kvarnnibble. Bygglovsavdelningen har tillsammans med 
miljöavdelningen bedömt att denna byggnad är lämplig på platsen och att den 
inte ger en dominerade intryck i förhållande till huvudbyggnaden. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av garage med förråd enligt 9 kap 31 §, PBL. 

Barnperspektiv 
Det inkomna förslaget påverkar inte barnen negativt enligt bygglov. Det ökar 
eventuellt möjligheter för en familj att bevara leksaker och utrustning som till 
exempel barnsängar, barnvagnar och liknade. Barns möjlighet till åtkomst till 
stranden prövas i det parallella strandskyddsärendet.  

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-10-27 

2. Situationsplan befintlig som inkom 2020-10-27 

3. Reviderad situationsplan som inkom 2020-12-08 

4. Reviderad planritning som inkom 2020-12-08 

5. Reviderade fasadritningar och sektionsriningar som inkom 2020-12-08 

6. Yttrande kultumiljöansvarig som inkom 2020-12-22 

7. Anmälan kontrollansvarig som inkom 2021-01-04 

Beslut sänds till 
 Sökande med delgivningskvitto 

 
Meddelande om kungörelse 

 Lindormsnäs 1:15, dödsboadress, adress finns i systemet 
 Lindormsnäs 1:18 
 Lindormsnäs 1:19 
 Lindormsnäs 1:4 
 Lindormsnäs 1:9 
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Från: Rasmus Sjödahl
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: LINDORMSNÄS 1:20
Datum: den 22 december 2020 14:09:07

Hej Tomislav,
 
Ursäkta dröjsmålet.
Delger mina tankar kring bygglovet nedan:
 

Jag har inget att anmärka gällande byggandens placering i landskapet. Dock anser jag den
tilltänka byggnaden som olämplig då den riskerar att få en dominerande ställning gentemot
huvudbyggnaden. En komplementbyggnad får inte vara så stor att den kommer att dominera
över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten. Placeringen på höjden är, förutom
byggnadsvolymen, ytterligare en faktor som riskera att förstärka komplementbyggnadens
dominerade ställning på fastigheten.

 
 
God jul & gott nytt år!
 
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
 
 

Från: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se> 
Skickat: den 8 december 2020 10:15
Till: Rasmus Sjödahl <Rasmus.Sjodahl@upplands-bro.se>
Ämne: LINDORMSNÄS 1:20
 
Hej,
 
Här är ett till ärende som Ylva ville att vi skickar till dig.
 
Hon vill att vi får hjälp av dig om byggnaden passar in på platsen och i landskapet.
 
Kom med ett svar senast inom två veckor.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
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Från: Lotta Lerjehed
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: BYGG.2020.384
Datum: den 4 januari 2021 10:03:35

Hej Tomislav

Bifogat min kontrollansvarig

byggkonsult.filippettersson@gmail.com
Filip Pettersson 
0761071560
Näckrosvägen 2 74632 Bålsta
Cert-nr C000344N

Normalart certifiering
Rise

Jag vet att kommunen även har en blankett för anmälan kontrollansvarig. Jag harvtyvärr
ingen skanner - kan du ta emot uppgifterna såhär och så kommer jag förbi med blanketten
och lägger den i er brevlåda?

Med vänliga hälsningar Lotta

4 jan. 2021 kl. 08:39 skrev Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-
bro.se>:

Hej,
 
Det stämmer du behöver komplettera med KA.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från: Lotta Lerjehed <Lotta.lerjehed@hotmail.com> 
Skickat: den 29 december 2020 09:26
Till: Tomislav Dragoja <Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>
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Ämne: BYGG.2020.384
 
Hej Tomislav,
 
God fortsättning, hoppas julen varit bra.
 
Har jag uppfattat det rätt att vi behövde KA för vårt projekt? om det behövdes
så kommer jag under dagen att komplettera min ansökan med en KA,
 
Med vänliga hälsningar, Lotta
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Ylva Malm 
Tf Bygglovschef 
Bygglovsavdelningen 
   
ylva.malm@upplands-bro.se 

2021-01-13 BMN 21/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.233, Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus, LÖVSTA 
1:45, Stentorpsvägen 9 

Förslag till beslut 
1. Positivt förhandsbesked meddelas med stöd av 9 kapitlet 17, 18, 31b §§ 

och 2 kapitlet, Plan- och bygglagen, PBL. 
 

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

Förhandsbesked:  0 kr 

Kommunicering                    2 838 kr 

Kungörelse  277 kr 

Summa:                     3 115 kr 

______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 
en del av fastigheten Lövsta 1:45. I ansökan föreslås två nya byggnader med ca 
140 kvm byggnadsarea (BYA) vardera samt tilltänkt avstyckning med en 
fastighetsarea på ca 1800 kvm per fastighet. 
 
Bygg- och miljönämnden ska i ett ärende om förhandsbesked avgöra om den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på platsen. Bedömningen görs utifrån de 
allmänna bestämmelserna i 2 kap. PBL. 
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Bestämmelserna i 2 kap. PBL anger bland annat att prövning av ärenden om 
förhandsbesked ska syfta till att markområden används för det ändamål som 
området är bäst lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 
kap. 2 § PBL) samt att bebyggelse ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och naturvärden på platsen (2 kap. 6 
§ PBL). Vid en prövning av förhandsbesked ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen, enligt 2 kap. 1 § PBL.  

9 kap. 17 § plan- och bygglagen, Förhandsbesked 
17 §   Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 

18 §   Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid 
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 

31 b §   Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte 
och 
   1. avvikelsen är liten,  

Åtgärden strider mot gällande detaljplan gällande bestämmelsen om 
anordnande av avloppsledningar. Avvikelsen bedöms av BYsom liten. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att ett positivt förhandsbesked 
kan meddelas med stöd av 9 kapitlet 17, 18, 31b §§ och 2 kapitlet, Plan- och 
bygglagen, PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-07-06 

 Information gällande vatten- och avlopp som inkom 2020-07-06 

 Situationsplan som inkom 2020-07-06 

 Yttrande, Försvaret som inkom 2020-07-30 

 Yttrande, miljöavdelning om vatten- och avlopp, Upplands-Bro 
kommun som inkom 2020-08-14  

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 

 Information om anslutning till gemensam avloppsanläggning som 
inkom 2020-11-06 

 Remissvar från Fortifikationsverket som inkom 2020-11-23 

 Grannyttrande från fastighet Lövsta 1:47 som inkom 2020-11-23 
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 Bemötande av grannyttrande som kom in 2020-12-30 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 
en del av fastigheten Lövsta 1:45. I ansökan föreslås två nya byggnader med ca 
140 kvm byggnadsarea (BYA) vardera samt tilltänkt avstyckning med en 
fastighetsarea på ca 1800 kvm per fastighet. 
 
Området saknar kommunalt vatten och avlopp och i området finns en 
samfällighetsförening för att hantera avloppsvattnet från området. Enligt 
uppgifter från ordförande i samfällighetsföreningen har anläggningen inte 
kapacitet att ansluta avlopp från fler fastigheter. Området Stentorp har 
avrinning i Lejondalssjön, som idag är högt belastat av alla enskilda 
avloppsanläggningar som finns runt om sjön. Sökande har i sin ansökan 
redovisat att han planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning för de två 
fastigheterna.  
 
Fastigheten är belägen inom Totalförsvarets påverkansområde, men utanför det 
geografiska området som utpekats som Riksintresse för totalförsvaret. 
 
Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring 
Kungsängens övnings- och skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse 
för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 
 
Att bevilja förhandsbesked och efterföljande bygglov på den aktuella 
fastigheten bedöms dessutom kunna få prejudicerande verkan och medföra 
påtaglig risk för tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse. 
 

Yttranden och remisser 
Ärendet avser en åtgärd som är belägen innanför detaljplanerat område 
(Byggnadsplan 5301-F). Den aktuella fastigheten ligger inom Försvarsmaktens 
påverkansområde men utanför området för riksintresse. Försvarsmakten samt 
Fortifikationsverket har fått handlingarna på remiss och inkommit med 
invändningar mot förslaget. Båda remissinstanser har i huvudsak anfört att sökt 
åtgärd innebär en risk för tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse på 
fastigheten. Enligt Försvarsmakten och Fortfikationsverket innebär det att ett 
större antal störningskänslig bebyggelse och att fler boende inom det område 
som utsätts för beräknade bullernivåer från Kungsängens skjut och övningsfält 
överskridande riktvärdet 95 dB(C)Lx och/eller 65 dB(A). De menar att detta 
på sikt riskerar att påtaglig skada riksintresset. Förvaltnings bedömning är att 
den föreslagna åtgärden ligger så pass långt ifrån skjutfältet att risken för 
bullerstörning inte är så stor. 
 
Ärendet har även remitterats internt till miljöavdelningen avseende lösning för 
vatten- och avloppsförsörjning. Miljö -och livsmedelsavdelningen har framför 
att gemensamhetsanläggningen för VA i Stentorp/Lövsta har inte kapacitet att 
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ta emot fler fastigheters avlopp. För de två föreslagna tillkommande 
fastigheterna är det önskvärt att en gemensam avloppsanläggning anläggs . 
Placering av avloppsanläggning bör studeras med hänsyn till terräng och 
förekomst av berg marken. Vad gäller val av typ av anläggning har Miljö-och 
livsmedelsavdelningen inga synpunkter  

Sökande har 2020-11-06 meddelat kontoret att hen har haft kontakt med 
ordförande för gemensamhetsanläggningen för avlopp för Stentorp och fått 
besked att tterligare anslutning till avloppssystemet i området för närvarande 
inte är möjlig av kapacitetsskäl. Sökande kommer uppföra en enskild 
avloppsanläggning med sluten tank eller minireningsverk. Att anlägga enskild 
avloppsanläggna strider mot detaljplanenebestämmelserna, enligt de 
bestämmelser som finns från den tid då detaljplanen togs fram. 

Ärendet har skickats ut på grannhörande till berörda sakägare 2020-11-05-
2020-11-23 enligt 9 kap 25 § PBL. Invändningar har inkommit från 
Fortifikationsverket och grannfastighet Lövsta 1:47. Fastighetensägaren för 
Lövsta 1:47 har ifrågasatt lämpligheten att anlägga en enskild VA-lösning och 
ifrågasätter hur det är tänkt att den ska användas samt att placeringen av den är 
tänkt att placeras nära fastighetsgräns. Vidare undrar fastighetsägaren hur 
tillfart till fastigheterna kommer att anordnas. 

Kommunicering med sökande 
Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter och har den 
30 december 2020 inkommit med svar. Han anför att det tidigare har beviljats 
bygglov för nybyggnad av bostadshus i området, se vidare under rubriken 
Historik om redan beviljade lov i området. Vad gäller avloppsanläggning 
kommer enskilda avloppsanläggning anläggas med den metod och teknik som 
krävs för att uppnå bästa rening, troligen med sluten tank eller 
minireningsverk. Någon eventuell lukt kommer inte besvära grannarna om 
anläggning sköts på rätt sätt, något som Miljö-och Livsmedelsavdelningen 
bekräftar. Tillfart kan anordnas från Sabelvägen, ansökan om medlemskap i 
Vägförening som finns i området kommer att göras. 
 
Detaljplan 
Ärendet avser en åtgärd som är belägen innanför detaljplanerat område. 
Fastigheten ligger inom Byggnadsplan 5301-F. Enligt detaljplanen finns som 
hindrar nya avstyckningar. Fastigheten får bebyggas för bostadsändamål, 
minsta tomtstorlek är 1600 kvadratmeter och bebyggelsen på en fastighet får 
inte uppta större area än 150 kvadratmeter.  
Det finns en bestämmelse om anläggande om avloppsledningar enl. nedan: 
"inom byggnadsplaneområde får icke uppföras byggnad vars användande 
påkallar anläggandet av avloppsledningar". Denna bestämmelse är ålderdomlig 
och  förvaltningens bedömning är att den liksom skrivningen om att endast 
fritidshus får bebyggas inte kan anses som styrande för beslutet.  
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Historik om redan beviljad bygglov i område: 
 
En översyn har gjorts av tidigare beviljade bygglov i området. 

- Lövsta 1:79, 2020.235, Stentorpsvägen 12. Bygglov samt rivningslov. 
Fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggningen då det gamla huset var 
anslutet till det. 

- Lövsta 1:90, 2017.379, Markörvägen 3. Bygglov för bostadshus med enskild 
avlopp. På fastigheten fanns tidigare en ladugård, ej något bostadshus. 
Tillstånd för enskild avloppsanläggning (minireningsverk) gavs 2018.03.30  

- Lövsta 1:99, 2016.376, Ränselvägen 1. Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
på tidigare obebyggd fastighet. Den nya fastigheten är ansluten till 
gemensamhetsanläggningen för avlopp. 

- Lövsta 1:55, 2019.103. Bygglov för nybyggnad av bostadshus och 
rivningslov av tidigare byggnad. Huset som beviljades i bygglovet har inte 
uppfört än, sökande har flyttat från fastigheten, men enligt uppgift så ska den 
nya byggnaden ersätta den befintliga byggnadens plats i 
samfällighetsföreningen för avlopp om byggnationen blir av.  

Skäl till beslut 
Bygg- och miljönämnden ska i ett ärende om förhandsbesked avgöra om den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på platsen. Bedömningen görs utifrån de 
allmänna bestämmelserna i 2 kap. PBL. 

Bestämmelserna i 2 kap. PBL anger bland annat att prövning av ärenden om 
förhandsbesked ska syfta till att markområden används för det ändamål som 
området är bäst lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 
kap. 2 § PBL) samt att bebyggelse ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och naturvärden på platsen (2 kap. 6 
§ PBL). Vid en prövning av förhandsbesked ska hänsyn tas till både allmänna 
och enskilda intressen, enligt 2 kap. 1 § PBL.  

9 kap. 17 § plan- och bygglagen, Förhandsbesked 
17 §   Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 

18 §   Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid 
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. 
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Datum Vår beteckning 6 (7)  
2021-01-13 BMN 21/0001 

 
 

31 b §   Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte 
och 
   1. avvikelsen är liten,  

Åtgärden strider mot gällande detaljplan gällande bestämmelsen om 
anordnande av avloppsledningar. Avvikelsen bedöms av BY som liten. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att ett positivt förhandsbesked 
kan meddelas med stöd av 9 kapitlet 17, 18, 31b §§ och 2 kapitlet, Plan- och 
bygglagen, PBL. 

Barnperspektiv 
Den sökta åtgärden avser uppförande av bostadshus i naturnära, lantlig miljö 
med närhet till bad i Lejondalsjön. Den sökta åtgärden ligger dock inom 
påverkansområde för buller eller annan risk kring Kungsängens övnings- och 
skjutfält som kan komma att påverka barnens levnadsmiljö negativt. 
Sammantaget bedömer kontoret att de positiva effekterna av nya boendemiljön.  
 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Linda Edgren 

 Tf Samhällsbyggnadschef 

 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-07-06 

2. Information gällande vatten- och avlopp som inkom 2020-07-06 

3. Situationsplan som inkom 2020-07-06 

4. Yttrande, Försvaret som inkom 2020-07-30 

5. Yttrande, miljöavdelning om vatten- och avlopp- Upplands-bro 
kommun som inkom 2020-08-14  

6. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 

7. Information om anslutning till gemensam avloppsanläggning som 
inkom 2020-11-06 
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8. Invändningar från Fortifikationsverket som inkom 2020-11-23 

9. Invändningar från grannfastighet Lövsta 1:47 som inkom 2020-11-23 

10. Bemötande av grannyttrande från sökande som inkom 2020-12-30 

Beslut sänds till 
Delgivning med delgivningskvitto: 

 Sökande 
 Ägare av fastigheten Lövsta 1:47 
 Försvarsmakten 
 Fortifikationsverket 

 
Meddelande om kungörelse:  

 Ägare av fastigheten Lövsta 1:13 
 Ägare av fastigheten Lövsta 1:91 
 Ägare av fastigheten Lövsta 1:92 
 Ägaren av fastigheten Lövsta 1:95 
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(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 
107 85 Stockholm 

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

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-bro kommun, 
Tony Ebrahimi 

2020-07-29 BYGG.2020.233 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  
Emilia Börjesson Skölling, 08 - 788 78 42, 
fysplan@mil.se 
 

                  

Yttrande avseende remiss om förhandsbesked gällande 
nybyggnad av 2 st. enbostadshus, Lövsta 1:45, Upplands-
Bro kommun, Stockholms län  
      

          
         

Försvarsmakten motsätter sig att förhandsbesked beviljas för rubricerat ärende. 

Bakgrund 
Inkommen remiss avser en ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnation av 
två enbostadshus på en del av fastigheten Lövsta 1:45. I ansökan föreslås två nya 
hus med ca 140 kvm byggnadsarea (BYA) och ca 120 kvm boarea (BOA) vardera 
samt tilltänkt avstyckning med en fastighetsarea på 1800 kvm per hus. 

Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring 
Kungsängens övnings- och skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse 
för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 
Riksintressets värde består i fältets funktion för övning av Försvarsmaktens 
huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras 
med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt som riskområdena 
är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- och skjutfält har 
också kapacitet för samövning med helikopterförband. Sådana övningar kan 
enbart genomföras på särskilt anordnad mark som Försvarsmakten kan disponera 
fritt.  

Fastigheten Lövsta 1:45 utsätts för buller från verksamheten på skjutfältet. 
Beräknade bullernivåer från skjutfältets dimensionerande verksamhet 
överskrider 95 dB(C)Lx för grovkalibrig ammunition och 65 dB(A)I för 
finkalibrig ammunition. Detta överskrider rekommenderade ljudnivåer vid 
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bostäder. De riktvärden som Försvarsmakten utgår ifrån är Naturvårdsverkets 
allmänna råd (NFS 2005:15) avseende riktvärden för finkalibrig ammunition och 
regeringens beslut från 1998-04-06 (Fö98/928/MIL) avseende riktvärden för 
grovkalibrig ammunition. Ljudnivåerna bedöms inte komma att minska inom 
överskådlig tid. 

Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del samt 
beskrivningar av de olika riksintressenas värden finns att läsa i 
riksintressekatalogen på Försvarsmaktens hemsida: 
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  

Ställningstagande 
Försvarsmakten bedömer utifrån vad som framgår av remissen att sökt åtgärd 
innebär en risk för tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse (bostäder, vård, 
skola) på fastigheten. Ett större antal störningskänslig bebyggelse och fler boende 
inom det område som utsätts för beräknade bullernivåer från Kungsängens skjut- 
och övningsfält överskridande riktvärdet 95 dB(C)Lx och/eller 65 dB(A)I 
riskerar att på sikt påtaglig skada riksintresset.  

Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet vid 
Kungsängens övnings- och skjutfält vid kommande prövningar enligt miljöbalken 
riskerar att få vidkännas inskränkningar eller förbud, vilket påtagligt kan försvåra 
utnyttjandet av övnings- och skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland 
annat en avvägning mot de eventuella störningar som verksamheten avger. 
Antalet störningskänslig bebyggelse och antalet boende som påverkas av buller är 
en betydande faktor som kan innebära begränsningar i tillståndet. Det är av stor 
betydelse att sådana begränsningar av verksamheten inte tillkommer då det 
innebär minskade möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva 
krigsförband.  

Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 
2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade 
operativa förmågan i totalförsvaret. Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet 
och krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina 
uppgifter såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Försvarsmaktens operativa 
förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskap 
kring hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. För att Försvarsmakten 
ska kunna öva och utbilda krigsförbanden är tillgång till ändamålsenliga 
övningsområden av stor betydelse. Därför motsätter sig Försvarsmakten att 
förhandsbesked beviljas för rubricerat ärende. 

Att bevilja förhandsbesked och efterföljande bygglov på den aktuella fastigheten 
bedöms dessutom kunna få prejudicerande verkan och medföra påtaglig risk för 
tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse. 

Försvarsmakten önskar få kommande bygglovsbeslut i ärendet. 
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För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

Axelsson, Håkan 

Stf C PROD RPE INFRA 
 
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och 
ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Upplands-Bro kommun  bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
 
Med kopia till handläggare 
Avsedd för Tony Ebrahimi   tony.ebrahimi@upplands-bro.se  
 
För kännedom 
Länsstyrelsen i Stockholms län stockholm@lansstyrelsen.se 
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: ytrrande, miljö, Bygg 2020.233
Datum: den 17 augusti 2020 13:31:56

Med vänliga hälsningar

Tony Ebrahimi
Arkitekt

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

08-581 692 07
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Cecilia Andersson <cecilia.andersson2@upplands-bro.se>
Skickat: den 14 augusti 2020 14:25
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss synpunkter Lövsta 1:45 [ADM.2020.691]

Hej,

Se över vart avloppsanläggningarna ska placeras då det ser ut som det är berg där en av avloppsanläggningarna
ska ligga samt kolla höjdkurvorna gällande placering. Gemensamt avlopp är det en möjlighet? Det är
högskyddsnivå för miljö så det kräver mer rening gällande avloppen. Skicka in avloppsansökan. Strandskydd
inom detaljplan.
Kommer kommunalt vatten och avlopp perioden 2028-2035.

Vänliga hälsningar
Cecilia Andersson

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen
08-581 690 00
Bygg- och miljönämnden
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Ärende hos kommunen: ADM.2020.691
Mottagare: Tony Ebrahimi[tony.ebrahimi@upplands-bro.se]
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 Datum 
2020-11-23 
 

Beteckning 
Dnr FORTV. 
4909/2020 
BYGG 2020.233 

 Sid nr  
1(1) 

Mottagare 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se 
tony.ebrahimi@upplands-bro.se 
 

 Vår handläggare    
Anna Ring tfn. 010-44 44 973 
anna.ring@fortifikationsverket.se 
 

 

 
 
 

Er handläggare 
Tony Ebrahimi  

 

 

Fortifikationsverket 
S-631 89 ESKILSTUNA 

Tel växel 
010-44 44 000 

E-post 
fortv@fortifikationsverket.se 

Hemsida 
fortifikationsverket.se 

Organisationsnummer 
202100-4607 

 

Yttrande avseende remiss om förhandsbesked gällande 
nybyggnad av 2 st. enbostadshus, Lövsta 1:45, Upplands- 
bro kommun, Stockholms län  
 

Fortifikationsverket har fått frågan om yttrande i ärende ovan BYGG 2020.233 

Fortifikationsverkets uppdrag är att tillhandahålla och förvalta ändamålsenliga fastigheter, byggnader, 
anläggningar och markområden till Försvarsmakten, vilket innebär att det är av avgörande betydelse att 
vidmakthålla befintliga funktioner inom myndighetens fastigheter och att dessa inte inskränks eller påverkas 
till följd av planerade förändringar. 

Inkommen remiss avser en ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på en del 
av fastigheten Lövsta 1:45.  
I ansökan föreslås två nya hus med ca 140 kvm byggnadsarea (BYA) och ca 120 kvm boarea (BOA) vardera 
samt tilltänkt avstyckning med en fastighetsarea på 1800 kvm per hus.  
Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring Kungsängens övnings- och 
skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra 
stycket miljöbalken.  
Fastigheten Lövsta 1:45 utsätts för buller från Försvarsmaktens verksamhet på skjutfältet. Vår bedömning är 
att utifrån vad som framgår av remissen innebär det en risk för att tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse 
(bostäder, vård, skola) på fastigheten kan komma innebära inskränkningar för Försvarsmaktens 
nyttjande/verksamhet inom vår intilliggande fastighet. 

Fortifikationsverket har samverkat med Försvarsmakten i ärendet (FM2020-16375:2) och hänvisar till 
Försvarsmaktens yttrande i ärendet. 

 

 

Fortifikationsverket 

 

Anna Ring 

Förvaltare 
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Från: Juha Saarinen
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande Grannhörande diarienr: BYGG.2020.233
Datum: den 23 november 2020 13:09:18

Hej!

Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare gjort bedömning (BMN 20/0011) att sökande ska ges
negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lövsta 1:45 med stöd av
9
kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kap. 9, 10 §§ Miljöbalken.

Ärendet är nu återremitterat från Bygg och miljönämnden för att komplettera gällande
planförutsättningar och förutsättning för anslutning till gemensam avloppsanläggning inom
området.

SKÄL TILL UNDERRÄTTELSE GRANNHÖRANDE
Fastigheten ligger inom Byggnadsplan 5301-F, åtgärden avviker från planen enl. nedan:
”inom byggplansområde får icke uppföras byggnad vars användande påkallar anläggandet av
avloppsledningar”.

Yttrande återremittering

•        Varför sker återremittering med önskemål om komplettering? Stämmer inte tidigare
bedömning  som är gjord enligt ”stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 3
kap. 9, 10 §§ Miljöbalken”?

Yttrande byggnadsplan:

•        Varför ska fastigheten LÖVSTA 1:45 få tillstånd att avvika från Byggnadsplanen?
•        I detta område finns ett flertal stora fastigheter som framgent kan vilja göra avsteg från

befintlig byggnadsplan för att utföra avstyckningar, om/tillbyggnader, nybyggnationer
etc. Om avsteg i detta ärende tillåts så förutsätter/emotser undertecknad att beslutet
blir prejudicerande, dvs; Att eventuella kommande ansökningar avvikande från planen
också behandlas med bifall.

Yttrande avlopp:

Enligt uppgift möjliggör inte den gemensamma avloppsanläggningen anslutning av ytterligare
fastigheter.

•        Är det överhuvudtaget lämpligt att tillåta enskilda avlopp i en känslig miljö så nära
Lejondalssjön? Det är ju för att komma ifrån dessa som kommunen beslutat om en
utbyggnad av kommunalt V/A. Redan idag har sjön stora problem med bl a
fosforproblematik.

•        Om enskild avloppslösning tillåts. Det är ej beskrivet hur den skulle se ut/fungera?
•        Hur skulle det säkerställas att det inte sker olägenheter såsom läckage eller lukt till

omgivande fastigheter?
•        I ritning bifogad grannhörande är V/A föreslaget placeras närmast omgivande

bostadsfastigheter, varför?

Yttrande tillfart:

•        Det framgår inte hur tillfart till fastigheterna skulle ske/säkerställas?
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Juha Saarinen
Sabelvägen 4



7 BYGG.2020.233, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, LÖVSTA 1:45, Stentorpsvägen 9 - BMN 21/0001-14 BYGG.2020.233, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, LÖVSTA 1:45, Stentorpsvägen 9 : Yttrande



7 BYGG.2020.233, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, LÖVSTA 1:45, Stentorpsvägen 9 - BMN 21/0001-14 BYGG.2020.233, Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, LÖVSTA 1:45, Stentorpsvägen 9 : Yttrande



och flytt av befintlig teknikbod , KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:15, Ullevivägen 1 : BYGG.2020.290, Bygglov för uppförande av 42 m högt torn för mobilnät (befintligt torn rivs) och flytt av befintlig teknikbod , KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:15, Ullevivägen 1

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

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

2020-12-30 BMN 21/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.290, Bygglov för uppförande av 42 
m högt torn för mobilnät (befintligt torn rivs) och 
flytt av befintlig teknikbod , KLÖV OCH LILLA 
ULLEVI 1:15, Ullevivägen 1 

Förslag till beslut 
1 Bevilja bygglov för uppförande av 42 m högt torn för mobilnät (befintligt 

torn rivs) och flytt av befintlig teknikbod med stöd av 9 kap. 30, 31c §§ 
PBL. 

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Anders Hedén med behörighetsnivå 
K, godtas som kontrollansvarig i projektet  

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut 
meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i 
ärendet.  
 
Bygglov, startbesked m.m:  15 137 kr 
Kommunicering:   5 676 kr 
Kungörelse:   279 kr  
Summa:     21 092 kr 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
3G Infrastructure Services AB genom Fredric Igelström inkom den 4 
september 2020 med en ansökan om bygglov för uppförande av 42 m högt torn 
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för mobilnät (befintligt torn rivs) och flytt av befintlig teknikbod. Förslaget 
avviker från detaljplanen i det att nytt torn sin helhet samt teknikbod som 
flyttas till ca hälften placeras på mark som enligt detaljplan är punktprickad 
och därmed ej får bebyggas. Planenlig placering hindras av pågående 
verksamhet med lyftkranar på fastigheten. Rivning av befintligt torn och 
uppförande av nytt på samma plats hindras av att driftstopp under byggtid ska 
undvikas. 
 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap 30, 31c §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 
beviljar bygglov. 
 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-09-04 
 Anmälan av kontrollansvarig som inkom 2020-09-04 
 Verksamhetsbeskrivning, som inkom 2020-10-08 
 Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-10-30 
 Yttrande från försvarsmakten som inkom 2020-11-23 
 Yttrande från Länsstyrelsen som inkom 2020-11-19 
 Yttrande från Mark- och exploateringsavdelningen som in kom 2020-

11-09 
 Yttrande från en av ägarna till fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 

som inkom 2020-11-05 
 Sökandes svar bemötande av yttrande från ägare till fastigheten Klöc 

och Lilla Ullevi 1:12 som inkom 2020-12-08 
 Yttrande från Luftfartsverket som inkom 2020-12-23 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

3G Infrastructure Services AB genom Fredric Igelström inkom den 4 
september 2020 med en ansökan om bygglov för uppförande av 42 m högt torn 
för mobilnät (befintligt torn rivs) och flytt av befintlig teknikbod. Befintligt 
torn har tillkommit efter bygglov daterat 1992-11-17. Befintlig teknikbod har 
tillkommit efter bygglov daterat 2001-10-02. Av nybyggnadskarta framgår att 
både befintligt torn och teknikbod idag delvis är placerade på punktprickad 
mark som enligt detaljplan inte får bebyggas (placeringen följer inte beviljade 
bygglov vari placering fastställts utanför punktprickad mark).  
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Förslaget avviker från detaljplanen i det att nytt torn sin helhet samt teknikbod 
som flyttas till ca hälften placeras på mark som enligt detaljplan är 
punktprickad och därmed ej får bebyggas. Planenlig placering hindras enligt 
sökande av pågående verksamhet med lyftkran på fastigheten. Rivning av 
befintligt torn och uppförande av nytt på samma plats hindras av att driftstopp 
under byggtid ska undvikas. 
 
 

 
Urklipp bygglovsansökan där placering av befintligt och nytt framgår 
(situationsplan) 
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Urklipp bygglovsansökan (elevation nytt torn och teknikbod som flyttas) 

Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom område med detaljplan nr 9206 från 1992 vars 
genomförandetid har gått ut. Enligt detaljplanen har fastigheten beteckning JK 
(industri och kontor). Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. 
För omgivningen störande verksamhet får inte förekomma. Bullergränsen vid 
kvartersgränsen får inte överstiga 55 dBA. 
 
Av planbeskrivningen framgår att planens syfte är att se över 
planbestämmelserna i Skällsta industriområde (tre detaljplaner för 
industriändamål från 1968, 1984 och 1986) mot bakgrund av planerad 
bostadsbebyggelse på Råby gärde intill industriområdet så att inga 
miljöstörande verksamheter kan etablera i industriområdet.  
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Yttranden och remisser 
Åtgärden innebär avvikelse från detaljplan varför grannehörande enligt 9 kap. 
25 § PBL har skett till berörda sakägare. Ägarna till fastigheterna Klöv och 
Lilla Ullevi 1:12, Klöv och Lilla Ullevi 1:13, Klöv och Lilla Ullevi 1:14, Klöv 
och Lilla Ullevi 1:25, Klöv och Lilla Ullevi 1:27, Klöv och Lilla Ullevi 1:5, 
Bro-Råby 3:8, Bro-Råby 3:18, Bro-Råby 3:19, Bro-Råby 3:20, Bro-Råby 3:29, 
Bro-Råby 3:130 har ansetts berörda. 
 
En av ägarna till fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12, Brofastigheten 
Exploateringsbolag 1 AB, har inkommit med ett yttrande där det framgår: 
"Vi anser att denna byggnation är acceptabel så länge den inte påverkar våra 
möjligheter att utveckla våra befintliga byggrätter eller driva detaljplan för 
eventuella bostäder inom hela vår fastighet. Det innebär att vi inte kan 
acceptera att masten kommer inom sådant avstånd att det uppstår några som 
helst inskränkningar på våra möjligheter att obehindrat nyttja vår mark utan att 
behöva anpassa oss efter dess placering". För yttrandet i sin helhet, se bilaga 7. 

Yttrandet har kommunicerats med sökande som givits möjlighet att bemöta 
innehållet. Sökande har inkommit med ett yttrande där det sammanfattningsvis 
framgår: 
Idag står en befintlig konstruktion om 42 m på fastighet Klöv och Lilla Ullevi 
1:15, denna konstruktion som byggdes tidigt 90-tal är ett ihopplock av en 
gammal lyftkran som har använts för att sätta upp antenner i. Då 
konstruktionen numer är väldigt illa åtgången så är vi tvugna att byta ut denna 
mot en ny. Avståndet mellan befintligt torn/ny konstruktion och fastighet Klöv 
och Lilla Ullevi 1:12 är på behörigt avstånd och kommer inte ge några problem 
för vidare gång. Med anledning av att det redan står ett befintligt torn på 
fastigheten ser vi inte att den nya konstruktionen på samma fastighet kommer 
göra några inskränkningar för er att obehindrat nyttja er mark. För yttrandet i 
sin helhet, se bilaga 8. 
 
Kommunens Mark- och exploateringsavdelning har i yttrande som inkom 
2020-11-09 framfört att de inte har något att invända mot förslaget. För 
yttrandet i sin helhet, se bilaga 6. 
 
Hinderremiss har av bygglovsavdelningen skickats till försvarsmakten som 
inkommit med ett yttrande 2020-11-23 där det framgår att de inte har något att 
erinra mot förslaget. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 4. 
 
Samråd har av sökande genomförts med Länsstyrelsen som inkommit med ett 
yttrande 2020-11-19 där det framgår att de ur naturvårdssynpunkt inte har 
något att invända mot förslaget. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 5. 
 
Remiss har av sökande skickats till Luftfartsverket som inkommit med yttrande 
daterat 2020-11-03 där det framgår att de inte har något att invända mot 
planerad etablering. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 9. Sökande har i 
enlighet med yttrandet kontaktat berörda flygplatser för att få flygplatsens 
inställning till etableringen i egenskap av sakägare. Svar inväntas. Eventuella 
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svar från berörda flygplatser kommer att skickas in till Bygglovsavdelningen 
inför Bygg- och miljönämndens nämndsammanträde den 28 januari 2021. 
Inkommer svar med negativ inställning till etableringen kommer svaret att 
skickas till politikerna i Bygg- och miljönämnden inför nämndsammanträdet 
den 28 januari 2021. 
 

Utformning och skäl till beslut 
Vad säger lagen? 
Förutsättningar som ska vara uppfyllda för att bygglov ska ges inom område 
med detaljplan framgår av 9kap. 30 § PBL. En förutsättning som ska vara 
uppfylld är att åtgärden inte strider mot detaljplanen.  
 
Av 9 kap. 31b § PBL framgår att bygglov ändå kan beviljas om åtgärden 
strider mot planen,  om avvikelsen är förenlig med planens syfte och 
avvikelsen är liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för 
att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Av 9 kap. 31c § PBL framgår att bygglov även får ges efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen. För att detta ska vara möjligt ska dock två förutsättningarna vara 
uppfyllda:1. Åtgärden ska vara förenlig med detaljplanens syfte 2. Åtgärden 
ska tillgodose ett allmänt intresse. 
 
Bedömning 
Åtgärden avviker från detaljplanen i det att torn sin helhet samt teknikbod till 
ca hälften placeras på mark som enligt detaljplan är punktprickad och därmed 
inte får bebyggas. Frågan är om avvikelsen kan godtas med stöd av 9 kap. 31b 
§ eller 9 kap. 31c § PBL. 
 
Såväl 9 kap. 31b § som 9 kap. 31 c § PBL förutsätter att åtgärden är förenlig 
med planens syfte. Bedömningen ska göras utifrån planens övergripande syfte 
så som det anges i planbeskrivningen och sådana underförstådda syften som 
följer av enskilda planbestämmelser och planens utformning i övrigt (prop. 
2013/14:126 s. 179).  

För att tolka vad som inryms i tillåten användning kan vägledning tas i den 
handbok som var aktuell vid planens framtagande, nämligen "Boken om 
detaljplan och områdesbestämmelser" Statens Planverk 1987. Av den framgår 
bl.a. följande: Med användningskategorin industri menas all slags produktion, 
lagring och annan hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager och 
tekniska anläggningar inryms i industribegreppet. Ändamålet kan ibland 
behöva preciseras för tex. en processindustri, för laboratorier och forskning 
eller för hantverk och småindustri. En precisering kan också göras med 
avseende på graden av störningar för omgivningen. När det gäller 
användningskategorin tekniska anläggningar framgår att till denna räknas både 
offentliga och privata anläggningar för produktion eller omvandling av 
elektricitet, tele, TV- och radiosignaler samt värme, vatten, avlopp och avfall.  
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Mot bakgrund av ovanstående samt att anläggningen inte bedöms 
miljöstörande dras slutsats att torn för mobilnät är en teknisk anläggning som 
ryms inom användningsbestämmelsen industri och därför är förenlig med 
planens övergripande syfte. Den första förutsättningen för att 9 kap. 31b § och 
9 kap. 31c § PBL ska kunna tillämpas bedöms därför uppfylld.  

Att placera ett torn i sin helhet samt teknikbod till ca hälften på mark som 
enligt detaljplan är punktprickad och som inte får bebyggas bedöms dock inte 
utgöra en sådan liten avvikelse från detaljplan som avses i 9 kap. 31b § PBL. 
Det bedöms därför saknas möjlighet att ge bygglov med stöd av detta lagrum. 
 
Återstår gör då 9 kap. 31c § PBL vari framgår att den andra förutsättning för att 
detta lagrum ska kunna tillämpas är att åtgärden ska tillgodose ett allmänt 
intresse. Av förarbetena till denna bestämmelse framgår följande. Med att 
åtgärden ska tillgodose ett "allmänt intresse" avses att byggnaden eller 
anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet. 
Likafullt ska åtgärden vara förenlig med detaljplanens övergripande syfte. Det 
kan t.ex. vara frågan om att medge väderskydd vid hållplatser, kiosker, 
toaletter, små förråd och transformatorstationer på olika allmänna platser. 
Motsvarande avvikelser bör även vara möjliga inom kvartersmark som används 
för olika offentliga verksamheter, t.ex. mark som i en detaljplan är avsedd att 
användas för friluftsliv, idrott, kultur, skola, hamnverksamhet eller större 
parkeringar (prop. 2013/14:126 s. 310).  Uppräkningen i förarbetena är endast 
exempel på vad som kan vara ett allmänt intresse enligt 9 kap. 31c § PBL. I 
praxis har anläggningar som utgör en del av det nationella mobiltelenätet 
ansetts som ett allmännyttigt ändamål och det har ansetts som ett allmänt 
intresse att en telemast uppförs på en plats som medger täckning av det 
behövande området (se tex. dåvarande Regeringsrättens avgörande RÅ 2002 
ref. 63 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 mars 2015 i mål nr P 
9535-14). Mot bakgrunda av detta dras slutsats att anläggningen tillgodoser ett 
allmänt intresse.  
 
En kompletterande lämplighetsbedömning har gjorts i enlighet med Högsta 
domstolens avgörande den 22 oktober 2020 i mål nr Ö 435-20 varvid det 
allmänna intresset av åtgärden vägts mot övriga allmänna och enskilda 
intressen som avses i 2 kap. PBL. Det har vid denna vägning inte framkommit 
att åtgärden är oförenlig eller svagare än några motstående allmänna eller 
enskilda intressen. 

Mot bakgrund av att genomförandetiden för detaljplanen har gått ut, att 
åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte, att åtgärden bedöms 
tillgodose ett allmänt intresse samt att den kompletterande 
lämplighetsbedömning visat att åtgärden är lämplig bedöms det möjligt att ge 
bygglov enligt 9 kap. 30, 31c §§ PBL. Bygglovsavdelningen föreslår därför att 
Bygg- och Miljönämnden beviljar bygglov. 
 



och flytt av befintlig teknikbod , KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:15, Ullevivägen 1 : BYGG.2020.290, Bygglov för uppförande av 42 m högt torn för mobilnät (befintligt torn rivs) och flytt av befintlig teknikbod , KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:15, Ullevivägen 1

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 8 (9)  
2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

Barnperspektiv 
Vad är barnens bästa?  
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR).  
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 
till liv, överlevnad och utveckling). 
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 
bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell åtgärd är för barnets bästa. 
  

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked 
meddelats. 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-09-04. 
2. Anmälan av kontrollansvarig som inkom 2020-09-04 
3. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-10-30 
4. Yttrande från försvarsmakten som inkom 2020-11-23 
5. Yttrande från Länsstyrelsen som inkom 2020-11-19 
6. Yttrande från Mark- och exploateringsavdelningen som in kom 2020-

11-09 
7. Yttrande från en av ägarna till fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 

som inkom 2020-11-05 
8. Sökandes svar bemötande av yttrande från ägare till fastigheten Klöv 

och Lilla Ullevi 1:12 som inkom 2020-12-08 
9. Yttrande från Luftfartsverket som inkom 2020-12-23 
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Datum Vår beteckning 9 (9)  
2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

Beslut sänds till 
Delgivningskvitto: 
• Sökande 
• Fastighetsägare 
• Ägarna till fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 
Kungörelse: 
• Klöv och Lilla Ullevi 1:13,  
• Klöv och Lilla Ullevi 1:14,  
• Klöv och Lilla Ullevi 1:25,  
• Klöv och Lilla Ullevi 1:27,  
• Klöv och Lilla Ullevi 1:5,  
• Bro-Råby 3:8,  
• Bro-Råby 3:18,  
• Bro-Råby 3:19,  
• Bro-Råby 3:20,  
• Bro-Råby 3:29  
• Bro-Råby 3:130  
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 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-11-23 FM2020-22927:3 
         

Sida 1 (2) 
         

  
       

           
 

 
(EMA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 
Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

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

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-Bro kommun, 
Hany Touman 

2020-11-02 BYGG 2020.290 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA, Emil Markström,     
08 – 78 88 949, fysplan@mil.se 

                  

Yttrande avseende remiss om bygglov av telemast på 
fastigheten Lilla Ullevi 1:15, Sitenr 70835, Upplands-Bro 
kommun, Stockholms län  
         

          
         

Försvarsmakten har inget att erinra mot att bygglov ges för en mast med angivna system och 
tekniska data enligt insänd remiss, på ovan nämnd fastighet och nedan angiven position (RT90 2,5 
GonV) och totalhöjd (meter över marken). 
 

X Y Totalhöjd (m) 
6601845 1603141 42 
 

Detta yttrande gäller dock bara ovan angiven position och höjd. Flyttas positionen i någon 
riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny remiss. 
 
Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före 
resningen ska en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6 kap 
25 §. 
 
Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter. 
 
För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

. 

 

Gustafsson, Ulrika 

Tf C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-11-23 FM2020-22927:3 
         

Sida 2 (2) 
         

 
         

          
 
 

 
 

Sändlista 
Upplands-Bro kommun  bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
 
För kännedom 
FMV LedM Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 
LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 
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YTTRANDE 1 (1)

Datum
2020-11-19
 

Beteckning
525-67373-2020
 

Enheten för natur- och viltärenden
Anna Lundell

3G Infrastructure Services AB
fredric.igelstrom@hankbrady.com 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 
Ni har anmält ersättning av ett befintligt teletorn på fastigheten Klöv Lilla Ullevi 
1:15, Upplands-Bro kommun, för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Ert 
projektID: 70835B_Upplands Bro.

Länsstyrelsen har från naturvårdssynpunkt inget att erinra mot de föreslagna 
åtgärderna under förutsättning att de utförs i enlighet med anmälan. 

Skulle någon del av verksamheten omlokaliseras eller om andra större ändringar 
görs jämfört med den ursprungliga anmälan krävs en förnyad anmälan enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. 

Upplysningar
Åtgärden berör vattenskyddsområdet Östra Mälaren. Se beslutet från den 25 
november 2008, dnr 5210-2001-65713, för gällande föreskrifter. 

En anmälan om samråd befriar inte verksamhetsutövaren från ansvaret att ta 
hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan
lagstiftning.

Om en okänd fornlämning påträffas vid grävningsarbete ska arbetet omedelbart 
avbrytas och anmälan ske till Länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen 
(1988:950).

Beslut om detta yttrande har fattats av miljöhandläggare Anna Lundell.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

Kopia till:
Upplands-Bro kommun, kommun@upplands-bro.se 
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Från: Emma Åhlstedt
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Hany Touman
Ärende: Svar på grannhörande gällande bygglov för uppförande av 42 m högt tron för mobilnät, Klöv och Lilla Ullevi

1:15, BYGG.2020.290
Datum: den 9 november 2020 13:12:04
Bilagor: image001.png

MEX har inga synpunkter i rubricerat ärende.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Emma Åhlstedt
Administrativ handläggare
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
08-581 691 51
 
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1
www.upplands-bro.se
08-581 690 00
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Från: Carl Grant
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Carl Petre
Ärende: Grannhörande Brofast.Exploateringsbolag 1
Datum: den 5 november 2020 11:01:53
Bilagor: image001.png

Grannhörande.pdf

Hej,
 
Vänligen finn yttrande kring Diarienummer: BYGG.2020.290 från Brofastigheten
Exploateringsbolag 1 AB.
 
Vi anser att denna byggnation är acceptabel så länge den inte påverkar våra möjligheter att
utveckla våra befintliga byggrätter eller driva detaljplan för eventuella bostäder inom hela vår
fastighet. Det innebär att vi inte kan acceptera att masten kommer inom sådant avstånd att det
uppstår några som helst inskränkningar på våra möjligheter att obehindrat nyttja vår mark utan
att behöva anpassa oss efter dess placering.
 
Vänligen bekräfta att ni mottagit detta.
 
Tack på förhand!
 
Hälsningar,
 
Carl Grant
 

From: Johanna Forsberg <johanna.forsberg@profura.se> 
Sent: den 3 november 2020 15:34
To: Carl Grant <carl.grant@grant-co.se>
Subject: Grannhörande Brofast.Exploateringsbolag 1
 
Hej Carl,
 
Se bifogat dokument gällande Brofastigheten Exploateringsbolag 1. Jag sätter in det i
bolagspärmen här. Säg till om något annat ska göras.
 
Vänliga hälsningar
 
Johanna Forsberg
T: +46 (0)31-700 98 80
D: +46 (0)31-700 98 85
M: +46 (0)737-83 31 71
E: forsberg@profura.se
 
 

Profura AB | Lilla Bommen 1 | SE-411 04 | Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0)31-700 98 80 | info@profura.se | www.profura.se
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011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 
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2020-11-03 Fredric  Igelström 
3G Infrastructure Services AB 
Box 45064 
140 30  Stockholm 

 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av telemast i Upplands-Bros kommun - 
Lilla Ullevi 1:15 
 
Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 
resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 
flyghinderanalys: Stockholm/Arlanda, Stockholm/Bromma, Uppsala samt Eskilstuna. 
 
Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 
sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 
 
Analysen består av två delar; 
 
Del 1:  Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

 
Del 2:  Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 
områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 
få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 
Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 

  
Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 
 
Intern LFV info: 705651-03-59 

                                                                    
1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2020-221754 
Ärendenummer 
Ä-2020-013186 
 
Ert datum 
2020-10-27 
 
Handläggare 
Per-Ola Kårbro  
011-19 25 22T 
011-19 25 75F 
per-ola.karbro@lfv.se  
 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 
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lfv@lfv.se 
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 
Lilla Ullevi 1:15, 70835 6601845 1603141   17 42 59 

 
 
Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 
 
Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 
 
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 
före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 
fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 
bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 
Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 
 
Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare 

 
CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 
 Innanför 

skyddsavstånd 
 

 Ja Nej Kommentar 
VOR  X  
DME  X  
NDB  X  
Radaranläggning  X  
Radioanläggning  X  
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)  
 
 
LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 
- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 
TMA (Terminalområde)  X  Inom Stockholm TMA g. 
CTR (Kontrollzon)*  X  
TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 
Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   
 
Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  
Inom Arlanda, Bromma, Uppsala samt 
Eskilstuna. Ingen påverkan.   

Vektoreringshöjd X  Stockholm TMA g. Ingen påverkan.   

Holding X  Inom ”LNA”. Ingen påverkan.   

Racetrack, Baseturn X  
Arlanda RWY 01L samt RWY 08. Ingen 
påverkan.   

Intermediate segment  X -   

Final segment  X -   

ILS  X -   

Circling  X -   

Missed approach  X -   

RNP  X -   

SID 
RNAV SID: RWY 01L, RWY 01R, RWY 
08, RWY 19L, RWY 19R samt RWY 26. 
Ingen påverkan. 

  

STAR -   

Omnidirectional departure -   
 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    

Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 
Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Cecilia Dahlgren 
Gruppchef, TU Com 
 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Stockholm/Arlanda 
Stockholm/Bromma 
Uppsala 
Eskilstuna 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 
Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten4. 
När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör5 någon civil flygplats.  
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare6 och lämnar då sin syn på etableringen av 
hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 
 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 
MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

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

2020-12-30 BMN 21/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.396, Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus och en lokal, Kungsängens 
Kyrkby 2:308, Ringvägen 1 

Förslag till beslut 
1 Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal med stöd av 

9 kap. 30 § PBL. 
2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Thomas Wiklund med 

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet  
3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut 

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i 
ärendet.  

 
Bygglov, startbesked m.m:  250 852 kr 
Kungörelse:   279 kr  
Summa:     251 131 kr 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Trenum Kungsängens Kyrkby AB genom Fanny Allvin, Balder inkom den 3 
november 2020 med en ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
och en lokal. Projektet omfattar 87 st. nya bostäder fördelat på två huskroppar 
(ett punkthus i 14 våningar och ett lamellhus i 7 våningar med ett 
mellanliggande underbyggt garage i 2 våningar) samt en markparkering längs 
Ringvägen.  
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Datum Vår beteckning 2 (9)  
2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-11-03 
 Följebrev komplettering med svar som inkom 2020-12-08 
 Ändrings-PM som inkom 2020-12-08 
 Ritningsförteckning som inkom 2020-12-08 
 Areasammanställning som inkom 2020-12-08 
 Beskrivning byggnadsutformning som inkom 2020-12-08 
 Situationsplan med koordinater för hushörn som inkom 2020-11-03 
 Markplaneringsritning som inkom 2020-12-08 
 Växtförteckning som inkom 2020-12-08 
 Elevationer som inkom 2020-12-08 
 Planritningar som inkom 2020-12-08 
 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2020-11-03 
 Ritning körspår garage som inkom 2020-12-08 
 Takplan som inkom 2020-12-08 
 Sektionsritningar som inkom 2020-12-08 
 Fasadritningar som inkom 2020-12-08 
 Illustration färgsatta fasader som inkom 2020-12-08 
 Ritning gårdshus som inkom 2020-12-08 
 Dagsljusutredning som inkom 2020-12-08 
 Trafikbullerutredning som inkom 2020-12-08 
 VA-plan som inkom 2020-12-15 
 Svar från VA-avdelningen som inkom 2020-12-16 
 Yttrande ingen erinran från GataParkTrafik som inkom 2020-12-02 
 Yttrande från Mark- och eploateringsavdelningen som inkom 2020-11-

20 
 Yttrande från avfallsenheten som inkom 2020-12-11 

 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Trenum Kungsängens Kyrkby AB genom Fanny Allvin, Balder inkom den 3 
november 2020 med en ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
och en lokal. Projektet omfattar 87 st. nya bostäder fördelat på två huskroppar 
(ett punkthus i 14 våningar och ett lamellhus i 7 våningar med ett 
mellanliggande underbyggt garage i 2 våningar) samt en markparkering längs 
Ringvägen.  
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Urklipp karta som visar aktuell fastighet i blått 

 

 
Urklipp bygglovsansökan (markplaneringsritning) 
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Urklipp bygglovsansökan (3D) 

 
Urklipp bygglovsansökan (fasadvy sydost mot torg) 
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Förutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl 
(Ringvägen) del 2 med nr 0803som vann laga kraft 2017-07-27. 
Genomförandetiden för detaljplanen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. Planarbetet inleddes 2011 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen 
1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808). 

Citat ur planbeskrivningen: 
”Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av centrala Kungsängen med ca 
275 bostäder i flerbostadshus av varierandet utförande och med bottenvåningar 
med mindre lokalytor. Byggnaderna föreslås anpassas till topografin och ha en 
sammanhållen gestaltning inom kvarteren och utmed Ringvägen. I planen ingår 
även att fastigheten som idag används som förskola istället planläggs som 
bostäder samt en omgestaltning av Ringvägen med ny koppling till 
Centrumvägen. Byggnaderna placeras så att gaturummet förstärks och blir mer 
stadsmässigt. " 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Ulf Otendal och Joachim Staremo, 
som är certifierade sakkunniga tillgänglighet (TIL2).  
 
Citat ur utlåtandet: "Projektet är ambitiöst och väl utformat. En del noteringar 
berör saker som inte är klara eller inte har redovisats. Några noter berör saker 
som behöver beaktas i projektering och produktion. Det hör till normal process. 
Beaktas dessa synpunkter är det min bedömning att projektets utformning 
uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga." 
 
Brandskydd 
Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Stina Dufva, Briab. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt planbeskrivningen ansluts planområdet till befintligt ledningsnät för 
vatten och spillvatten i punkter vid Korsängsvägen, Skolvägen och 
Enköpingsvägen.  
 
Dagvatten 
Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet fördröjas så långt som möjligt inom 
planområdet för att säkerställa reningseffekten i de sedimenteringsanläggningar 
som finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand tillämpas 
inom planområdet, både för allmän platsmark och kvartersmark. Området 
bedöms ha mycket begränsade infiltrationsmöjlighet då stor del av marken 
består av berg. Exploateringen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor vilket ger 
ökat dagvattenflöde. Dagvattenutredningar har tagits fram (Bjerking 2010-10-
20 och 2015-06-17)  som föreslår att dagvatten ska fördröjas i 
makadammagasin i den planerade gårdsgatan och under breddningen av 
Ringvägen på de platser där berggrunden inte ligger i dagen.  
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Urklipp dagvattenlösning ur ansökan upprättat av R Nova Terra 
 
Parkering 
Av planbeskrivning framgår att detaljplanen möjliggör att samtliga kvarter kan 
anordna parkeringsgarage under mark samt att det i området gäller ett 
parkeringstal på 0,5 parkeringsplats/lägenhet exklusive besöksparkering. För 
boende inom planområdet löses parkeringen inom kvartersmark. Av 
ansökningshandlingar framgår att parkeringstal uppfylls genom 35 st. p-platser 
i garage och 9 st. p-platser utomhus. 

 

Avfall 
Sopbilen kör in från Centrumvägen och stannar utanför miljörummet. Av 
ansökningshandlingar framgår att denna lösning är avstämd i ett tidigt skede 
med Upplands-Bro kommun. Att sopbilen har infart från Centrumvägen in på 
torget framgår även i planbeskrivningen.  
 

Yttranden och remisser 
Åtgärden innebär inte en avvikelse från detaljplanen varför ej aktuellt med 
underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Remiss har skickats till Avfallsenheten, VA-avdelningen, Mark- och 
exploateringsavdelningen, GataParkTrafik, Brandkåren Attunda. För yttranden, 
se bilagor. 
 

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 bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 
krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 
§§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL.  
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Bedömning 
Fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 
Åtgärden strider inte mot detaljplanen.  
Antalet parkeringsplatser är förenligt med detaljplanen. 
Ljudkrav i detaljplan uppfylls. Ljudkrav i byggnad är ett tekniskt 
egenskapskrav som bedöms i samband med prövning av startbesked. 
Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt. 
Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och 
materialverkan. 
Föreslagen lösning för dagvattenhantering är förenlig med detaljplanen. 
Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lägenheternas planlösningar är 
effektiva och tillgängliga. En angöringsplats för bilar finns och 
parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas efter behov inom 25 meters 
gångavstånd från tillgänglig och användbar entré. 
Tomten bedöms uppfylla krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen utfart och 
framkomlighet för utryckningsfordon. 
Brandskydd är ett tekniskt egenskapskrav som bedöms i samband med 
prövning av startbesked. 
Synpunkter från Mark- och exploateringsavdelningen och VA-avdelningen har 
bemötts/tillgodosetts. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap. 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 

Barnperspektiv 
Vad är barnens bästa?  
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR).  
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 
till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och 
fritid). 
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell 
åtgärd är för barnets bästa. 
  

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked 
meddelats. 
Bergvärme kräver tillstånd från Miljö- och Livsmedelsavdelningen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 
 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-08-31. 
2. Följebrev komplettering med svar som inkom 2020-12-08 
3. Ändrings-PM som inkom 2020-12-08 
4. Ritningsförteckning som inkom 2020-12-08 
5. Areasammanställning som inkom 2020-12-08 
6. Beskrivning byggnadsutformning som inkom 2020-12-08 
7. Situationsplan med koordinater för hushörn som inkom 2020-11-03 
8. Markplaneringsritning som inkom 2020-12-08 
9. Växtförteckning som inkom 2020-12-08 
10. Elevationer som inkom 2020-12-08 
11. Planritningar som inkom 2020-12-08 
12. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2020-11-03 
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Revidering och komplettering av Bygglov  
 
Diarienummer: BYGG.2020.396 
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal 
Fastighet: Kungsängens Kyrkby 2:308 
Sökande: TRENUM KUNGSÄNGENS KYRKBY AB 
 
Efter synpunkter inkomna från Upplands-Bro kommun har vi gjort en del revideringar och 
kompletteringar av bygglovet. Vi skickar in hela bygglovet igen med nytt datum. A-
handlingarna har ett ändrings-PM i sina handlingar så att det ska bli lättare att följa 
ändringarna.  
 
Handlingar som bifogas till detta dokument 

- A-handlingar enligt handlingsförteckning 2020-12-07 
- LA-handlingar enligt handlingsförteckning 2020-12-03 
- VA-plan daterad 2020-11-30 
- Trafikbullerutredning daterad 2020-08-24 
- Dagsljusutredning 2020-10-26 
- Kommunens handlingar gällande gator och torg 

 
 
Redogörelse för inkomna synpunkter 
 
Nedan följer svar på alla de inkomna synpunkter som vi har fått.  
 
Brev gällande granskningsyttrande och föreläggande om komplettering  
 
Lägenhet 2-1001, takhöjd och balkong 
Vi har ritat om lägenheten så att vi uppnår en högre takhöjd i enlighet med detaljplanen. Det 
medför då att balkongen också åker med uppåt och därigenom får sin underkant mer än 3 
meter över mark.  
 
Stödmurar på prickmark 
Murar invid torg har ritats som sittmurar för att skapa vistelse utanför lokal och trapphusentré. 
Vi ser de som positiva element som bidrar till stadsrummet, där en boende eller besökare 
kan sätta sig för att vila eller vänta in någon. Då vi har knepiga höjdförhållanden på östra 
sidan av tomten mot Ringvägen som på flera håll lutar uppemot 9% har vi, där så är möjligt, 
höjdsatt marken så att den möter gatan med en planterad slänt, vid vissa platser (framför 
garageut- och -infart samt vid utrymningsentré) har vi behövt rita in murar för att kunna 
möjliggöra plana, tillgängliga ytor. Framför och/eller ovan dessa murar har vi även ritat in 
planteringar med klätterväxter för att skapa trevliga inslag som upplevs som växtväggar 
istället för murar. Av tidigare erfarenhet och med stöd i PBL kunskapsbanken – en handbok 
om plan och bygglagen har vi uppfattat att murar inte ses som en byggnad (det som inte 
heller tillåts på prickmark) och har av denna anledning ritat in murar för att lösa åtkomst och 
tillgänglighet till ovan nämnda entréer. 
 
X-markerat område 
Vi har försökt att skapa en lösning som vi anser fungerar väl för de höjdförhållanden som vi 
har på platsen. Då vi har en höjdskillnad på 3,57 m mellan den övre och den undre delen av 
Ringvägen har vi inte lyckats med att skapa en tillgänglig ramp på sträckan som x-området 
breder ut sig på och har av den anledning istället föreslagit en trappa med cykelramp. Hade 
vi släntat ner från övre delen till den undre delen så hade vi fått ett gång- och cykelstråk med 
en lutning på över 12% vilket vi inte anser vara en tillgänglig och bekväm väg att röra sig på 
för någon. 
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Höjdsystem och kommunens projekterade marknivåer 
Samtliga höjder i möten med stadens ytor har höjdsatts så att de ansluter till stadens 
projekterade underlag. Se listade underlag vi fått av staden. Filerna bifogas även i pdf.  
 
Torg 
GH Ringvägen Upplands-Bro Torget, Markplaneringsplan L-31-1-001, daterad 2019-03-29  
Dwg-fil som motsvarar denna pdf med filnamn L-31-P-001  
Samtliga höjder på pdf och dwg stämmer överens med varandra. 
 
Ringvägen 
FU Ringvägen Upplands-Bro Etapp 2 (Finplanering), Höjd- och måttsättningsplan M-1-102, 
daterad 2020-03-16  
Dwg-filer som motsvarar denna pdf med filnamn T00020. 
Samtliga höjder på pdf och dwg stämmer överens med varandra. 
 
Lamellhusets bredd i de två nedersta våningarna 
I lamellhusets norra del ligger båda de nedersta våningarna helt under mark. Ju längre söder 
ut man kommer desto mer av de nedersta våningarna kommer fram ovan mark. Efter 
ungefär halva fasadens längd har marknivån nått ned till golvnivån på plan 11. I denna del 
ligger garaget och hisshallen till lamellhuset. Vi har betraktat garage och hisshall som en 
egen del av byggnaden och tittat på hur den förhåller sig till medelmarknivån längst denna 
sträcka (se fig. nedan) 
 

 
Som vi tänkt, kan garage och hisshall betraktas som liggande under mark då bjälklaget ovan 
ligger mindre än 1,5 meter över medelmarknivån för denna del av fasaden. Det skulle i så fall 
betyda att garage och hisshall inte strider mot detaljplanen. 

För fasaden söder om garage och hisshall tänkte vi att den plats som skapas under 
loftgången, som kragar ut två meter, skulle upplevas som en mörk och otrygg plats längst 
den offentliga trappa som var planerad mellan vår fastighet och intilliggande fastighet. Vår 
tanke var därför att låta fasaden fortsätta under loftgången och därigenom möjliggöra en fin 
plantering längst med det offentliga trappstråket. 
 
För att möjliggöra detta har vi lämnat cirka en meter på vår tomt för att ge plats åt en sådan 
plantering. Vi tror att denna plantering kommer tillföra platsen en fin kvalitet, trots att vi 
förstått att kommunen bestämt att trappan ej kommer utföras. 
När det gäller vinkeln på vår mark utmed denna fasad har vi försökt anpassa oss till 
kommunens mark. Men om det skulle vara till fördel kan vi utföra våra planteringsytor som en 
trappande sekvens av små fina terrasser, uppbyggda med L-stöd. 
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Arkitektonisk beskrivning, profilbyggnad, landmärke och anpassningskrav 
Konceptuellt består projektet av tre delar. Den första delen är sockelvåningen (5) och den 
centrala delen av punkthuset (2) som tillsammans utgör en stabil bas för de övriga 
volymerna. Till denna kärna adderas två ljusa volymer till punkthuset (1 & 3) för att ge 
huskroppen en vertikal och slank känsla. Den sista delen är lamellhuset (4) som står som en 
egen volym ovanpå sockelvåningen. 
 

 
PUNKTHUSET 
Punkthusets volym reser sig som ett landmärke vid infarten mot Kungsängens centrum. Den 
delas i tre delar (1, 2 & 3) för att förstärka den vertikala känslan. Volymen mot Centrumvägen 
(1) är den högsta. Den kragar ut över sockelvåningen och dess krön avslutas med en rak 
kant mot himlen. I sockelvåningen (5), rakt under denna högsträckta volym, ligger en lokal 
med stora glaspartier som blir som en ljuslykta. Det ger en lätt och ljus känsla i mötet mellan 
torg, gata och centruminfart i det mest prominenta hörnet av kvarteret. Punkthusets trapphus 
är också förlagt i denna del. Det ligger i fasaden mot Centrumvägen vilket både ger ett ljust 
och trevligt trapphus/hisshall och ett vertikalt ljuselement som ger karaktär åt volymen i 
stadsmiljön. 
 
Den andra volymen bildar en bakgrund till den första och utgör punkthusets kärna (2) som i 
ton och kulör hänger samman med sockelvåningen (5). Taket på denna del är ett pulpettak 
som sluttar in mot gården. 
 
De olika karaktärerna på takfötter är ett samspel med kringliggande bebyggelse. De 
befintliga byggnaderna på Ringvägen, som ligger som fond till detta kvarter, har precis som 
den höga volymen (1) en rak takfot. På andra sidan Centrumvägen ligger två byggnader med 
rak takfot på de låga delarna och pulpettak på de högre. Vår volym vänder på detta tema och 
har en rak takfot på den höga delen (1) och pulpettak på de lägre (2). Syftet har varit att både 
skapa en egen karaktär samtidigt som vi samspelar med de befintliga byggnaderna. 
Punkthusets tredje beståndsdel (3) ligger mot gården mellan punkthuset och lamellhuset. På 
översta planet omfamnas den av kärnvolymen (2) som innehåller terrasslägenheterna. 
Gårdsvolymen (3) får sin karaktär från de balkonger och burspråk som vänder sig mot 
gården och utsikten mot Mälaren. 
 
Från det nya lilla torget framför kvarteret, upplevs de tre volymernas samspel. Tanken är att, 
trots den höga byggnadsvolymen, ge en uppbruten och mer småskalig karaktär mot troget. 
Den utkragande och slutna volymen mot Centrumvägen (1) öppnar sina balkonger med 
vanliga balkongräcken mot torget. Burspråk och balkonger på gårdsvolymen (3) samspelar 
med dessa balkonger och bryter upp fasaderna så att det uppstår en levande och varierad 
byggnad mot torget. 
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Mot Centrumvägen är volymen (1 & 2) mer sammanhållen. Här bidrar lokalens stora 
gaspartier till en lätt och ljus bas och trapphusets vertikala ljusslits till en strävan uppåt. Den 
utkragande volymen (1) ger också en känsla av lätthet. 
Med dessa få element bildas en tydlig, lätt och ljus enhet som står som ett landmärke vid 
infarten till Kungsängens centrum. 
 
Kärnan (2) och sockeln (5) får en ljusgrå ton, kärnan med slätputs och sockeln med klinker. 
De två adderade volymerna (1 & 3) stänkputsas i en vit kulör. Tanken är att samspela med 
de övriga nya kvarteren i detaljplanen. Vid tidigare kontakt med kommunen har detta 
framförts som ett önskemål från kommunen att de nya kvarteren ska ha en ljus och 
sammanhållen karaktär. Vi håller med om att det ger ett fint uttryck åt den nya bebyggelsen. 
 
LAMELLHUSET 
Lamellhuset är en smal, horisontell volym med loftgång som vänder sig bort från gården. 
Byggnaden har ett pulpettak som lutar in mot gården medan loftgångens pulpettak lutar mot 
det offentliga stråket. 
 
Fasaderna kläs med ett skivmaterial som monteras som fjäll för att ge ett varierat ljus- och 
skuggspel på fasaden. För att förstärka en horisontell karaktär, i motsats till punkthusets 
vertikalitet, sätts en linjärt spårad skiva i ett slätt montage mellan fönstren. De binder 
samman fönstren till band. Båda skivorna har samma kulör vilket både ger en variation och 
en sammanhållen karaktär. Det gör att upplevelsen av byggnaden förändras när man närmar 
sig den, ju närmre man kommer desto mer varierad och detaljerad blir upplevelsen. 
Skivorna är i en ljust beige kulör med en varm ton. Det gör att huskroppen samspelar både 
med de nya byggnadernas ljust grå och vita kulörer och de befintliga byggnaderna längs 
Ringvägen som är i ljust gult slammat tegel. 
 
Loftgången utformas som en spaljé med en plantering i slänten nedanför. Här kan växter 
klättra upp och ge en vacker och levande karaktär både mot det offentliga stråket och 
loftgången. Loftgångens djup syftar till att ge en öppen känsla av rymd mot det smala 
offentliga stråket och den intilliggande byggnaden. Det ger också en möjlighet att gå ut från 
sin lägenhet och sitta en stund på en gemensam uteplats i ett annat väderstreck än gården. 
 
SOCKELVÅNINGEN 
Sockelvåningen utformas med en vacker klinker för att betona att den vänder sig mot 
stadsmiljön på det nya lilla torget. För att ytterligare förstärka torget som en plats med liv och 
rörelse förläggs båda husens huvudentréer mot denna plats. Det blir den naturliga vägen att 
röra sig till och från centrum och de kollektiva färdmedlen. Genom att skapa så mycket liv 
och rörelse som möjligt och att låta många fönster vetta mot torget skapas en trygg miljö att 
vistas. 
 
Vegetationsval 
Vegetationsförteckning biläggs till LA:s handlingar.  
 
Miljörum 
Miljörummet kompletteras med fönster och vi byter ståldörren till ett glasat parti för att öka 
tryggheten. Partiet får samma utförande som entréerna men med ett öppningsbart sidoljus 
för att möjliggöra in- och uttransport av stora sopkärl.  

Cykelrummet (mot torget) 
Vi byter ut ståldörren till cykelrummet till samma typ av glasat parti som vi har vid 
gårdsentréerna. Vi håller med om att detta är en viktig entré då man hoppas att det fina 
cykelrummet ska komma att användas flitigt. 
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Fönster mot torg i lägenhet 2-1001 
Torget är idag utformat så att det står en rad med mindre träd i en vinkel på torget. Det sista 
av dessa träd, plus våra egna planteringsytor, ger ett relativt gott skydd från direkt insyn 
genom detta fönster. Vi tror att det skulle vara synd, både för torget och lägenheten om vi 
förlorade kontakten mot torget. Torget blir en tryggare plats ju fler som kan se vad som 
händer där och att få ett rum med fönster på två sidor ger en stor kvalitet vid matplatsen. 
 
Cykelgarage i lamellhuset 
För att nå cykelrummet i norra ändan av lamellhuset skall den utvändiga trappan vara 
försedd med en smal sluttande ramp så att man lätt kan leda cykeln upp och ned för trappan. 
 
Franska balkonger 
Det är inga franska balkonger på lamellhuset. På grund av brandsäkerhet är det mycket 
komplicerat att sätta franska balkonger ovanför varandra. Vi har därför ritat ett fönster med 
en fast glasbröstning för att både skapa en variation på fasaden och ge ett fint ljusstråk in på 
golvet i lägenheten. Bröstningen utförs i brandklass E30. Det betyder att inga räcken kommer 
att monteras då bröstningen är lika hög som i de övriga fönstren på fasaderna. 
 
Markplaneringsritning 
Svar gällande höjder se ovan. Vi har i detta läge haft kommunikation med stadens 
projektörer och bett om att få justera höjder vid ramp från projekterade +20.85 till +20.79, där 
vi alltså bett om att få sänka marken något för att få ett bättre möte med torget. 
 
Angöringsplats sopbil 
Sopbilen kör in från Centrumvägen och stannar utanför miljörummet. Denna lösning är 
avstämd i ett tidigt skede med Upplands-Bro kommun. Att sopbilen har infart från 
Centrumvägen in på torget framgår även i planbeskrivningen.  
 
Elevationer murar 
Ritning med elevation för murar biläggs till LA:s handlingar.  
 
Fasadritning 
Fasadritningarna har kompletterats med marklinjer.  
 
Dagvattenutlåtande 
Utöver de två rörmagasinen finns även ett makadammagasin i nordöstra hörnet vid 
parkeringen. Detta magasin om 6 m3 har en effektiv volym om cirka 2 m3.  
 
Parkeringsgarage 
Dessa lösningar är avstämda med Therese Spinnars, civilingenjör transportsystem, på Civit 
AB.  
 
Backrörelse vid HKP 
HKP-bredden är 5000 mm och vi har 6450 mm för backrörelse, enligt standard för 
parkeringsplats med bredden minst 2500 mm är den rekommenderade minsta ytan för 
backrörelse 6100 mm vilket vi uppfyller. Körspårsanalys biläggs till A:s handlingar 
 
Fickparkeringsfickor 
Körspårsanalys biläggs till A:s handlingar Åtkomst till parkeringsrutan närmast garageporten 
sker via traditionell fickparkering.  
 
Backrörelse förbi dörr till trapphus 
Dörren justeras till inåtgående för att undvika att ett fordon backar in i dörren. Oavsett 
placering av entréer ska boende vara medvetna om att de kliver in i en trafikmiljö när de går 
ut i ett garage. 
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Köbildning vid garageport 
Då garageporten är utformad för endast ett fordon kommer vi att komplettera med en 
signalreglering vid porten. När porten öppnas blir det en röd signal och fordonet i garaget 
måste stanna för att kunna släppa in fordonet. Förslag på placering av signaler, se bild 
nedan.  

 
 
Tillgänglighet 
 
Ramp i lägenhet 1-2301 
Enligt BBR måste man påvisa att det är möjligt att bygga en tillgänglig ramp till en terrass om 
den är belägen på en högre nivå än färdigt golv i lägenheten. Rampen behöver enligt BBR 
inte byggas om lägenheten har en bra placerad tillgänglig balkong. I vårt fall har lägenheten 
en bra placerad och tillgänglig balkong så rampen visar bara att det är möjligt att 
åstadkomma en tillgänglig lösning som uppfyller de i BBR ställda kraven. 
 
HKP-parkering till lokal 
HKP-plats finns placerad i husets garage.  
 
Ljudrapport 
Trafikbullerutredning bifogas.  
 
Dagsljusutredning 
Dagsljusutredning bifogas.  
 
Brandskydd 
Svaren är avstämda med vår brandkonsult Andreas Johansson på Briab 
 
Inåtgående dörr i utrymningsriktning 
Sannolikheten för köbildning i detta läge är liten eller obefintlig eftersom utrymning för 
resterande del av huset sker ut från trapphus i plan 11. Dessutom kommer inte utrymning att 
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ske simultant då det inte finns ett centralt utrymningslarm, vilket medför att risken för 
köbildning minskar ytterligare. 
 
Dörr som slår upp framför annan dörr 
Vi har justerat så att trappan i sig utgör brandsluss mot garaget. I och med detta försvinner 
beskriven dörrproblematik.  
 
BBR 5:7 verifieringar (brandposter, uppställningsplatser, räddningsväg m.m) saknas 
Anordning av brandvatten/brandposter åligger normalt kommunen. Vi har förutsatt att detta 
uppfylls genom tillhandahållande av infrastruktur/VA-nät. Uppställningsplatser och 
räddningsvägar för stegbil behövs inte för det aktuella projektet då utrymning sker via Tr2-
trapphus, dvs räddningstjänstens insats ska inte normalt krävas för utrymning. För två 
lägenheter i hus 2 förutsätts stegutrymning ske med bärbar stege, detta förutsätts kunna ske 
från torgytan. Då lokalgata samt torg förutsätts vara körbara för räddningstjänstens fordon 
krävs inga särskilda räddningsvägar för att uppfylla maximalt insatsavstånd om 50 meter. 
 
Säkerhet 
 
Olämplig tamburdörr, lägenhet 2-1302  
Vi håller med om denna synpunkt och har därför ritat om entrélösningen för denna lägenhet. 
 
Lutning på slänt 
Generellt sett är lutningen mellan 20 och 30 procent, som brantast är den strax under 50 
procent, detta är dock längst ner i slänten. Lutningen är gjord så att den ska möta den 
befintliga marken. Vår bedömning är att olycksrisken är mycket låg.    
 
Remissvar från Tekniska avdelning avseende VA 
 
Ledningsrätt 
Vi är medvetna om denna ledningsrätt.  
 
Dagvattenledning som korsar kommunens ledningar 
Vi har tyvärr inte fått något större urklipp på de kommunal ledningar och saknar av den 
anledningen dimensioner och vattengångsnivåer på det kommunala ledningsnätet. Vår VA-
konsult har dock i kontakt med VA-avdelningen under projekteringen och de hänvisade till att 
dessa ledningar låg djupt och att vi således inte hade några korsningsproblem. Vi kan 
naturligtvis uppdatera detta om vi får ett urklipp på ett lite större område där även 
dimensioner och vattengångsnivåer finns redovisade. 
 
Dagvattenledning på kommunal mark 
Vi har varit i kontakt med Jan Hellstöm och Joakim Borg på Upplans-Bro kommun gällande 
detta då vi har problem att få plats med ledningarna på vår mark. Vi kommer att ansöka om 
servitut för detta. 
  
Teckenförklaringar 
Vi har uppdaterad VA-planen så att färgsättningen ska bli tydligare.  
 
Blå kvadrat 
Jag vet inte vad det är för blå kvadrat som avses, misstänker att det blivit något konstigt med 
utskriften. På den reviderade VA-planen finns ingen blå kvadrat med. 
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Remissvar från MEX  
 
Mur vid gångbana 
Vi har förkortat muren.  
 
Kontrastmarkering på trappa 
Vi har varit i kontakt med tänkt trappleverantör och det är inget problem att få dessa med 
kontrastmarkering, se exempel på bild nedan. 
 

 
 
Komplementbyggnad 
Vi har ändrat fasadmaterial till Organowood.  
 
Vatten kommer rinna på ytan och hamna på infarten till torget 
Vi har en lågpunkt med en kupolbrunn där som samlar upp ytvattnet, projekterad dikt ann U-
området. 
 
Servis som börjar och slutar i parkeringen 
Dessa är inga serviser utan kommunens huvudledningar, tyvärr har vi bara fått ett urklipp 
från kommunen, därför saknas hela ledningssträckan i vår plan. Det går att åtgärda om vi får 
en utvidgad ledningskarta i DWG från kommunen.  
 
Teckenförklaringar 
Vi har uppdaterad VA-planen så att färgsättningen ska bli tydligare.  
 
Blå kvadrat 
Jag vet inte vad det är för blå kvadrat som avses, misstänker att det blivit något konstigt med 
utskriften. På den reviderade VA-planen finns ingen blå kvadrat med. 
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Husen hamnar på allmän platsmark 
Om man zoomar in så ser man att husen ligger inom fastighetsgräns, se bild nedan.  
 
 

 
 
Dagvattenledning på kommunal mark 
Vi har varit i kontakt med Jan Hellström och Joakim Borg på Upplands-Bro kommun gällande 
detta då vi har problem att få plats med ledningarna på vår mark. Vi kan heller inte placera 
ledningarna närmre vår fastighetsgräns då de kolliderar med en belysningsfundament. Vi 
kommer att ansöka om servitut för detta. 
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RINGVÄGEN, Kungsängen

BS00

O Axlund

PM BL-01

Ringvägen, Kungsängen
KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:308

BYGGLOVHANDLING

(1) 1

2020-12-07

A-01-0-001 A BOA Hus 2 justerad
A-01-0-101 A Fasadillustrationer uppdaterade
A-40-1-010 A Plan justering hus 2, hiss flyttad 150 mm, Radhus 2-1001 justerad takhöjd 3,0

m, Radhus 2-1002 justerad area, glaspartier i cykelrum och miljörum, fönster
i miljörum

A-40-1-011 A Justerad plan hus 2, hiss flyttad 150 mm, Radhus 2-1001 justerad +höjd plan
2 för att öka takhöjd i markplan, Radhus 2-1002 justerad area, sluss mellan
garage och hisshall justerad med innåtgående dörr samt branddörr på plan
12, hkp och fickparkeringar justerade se bilaga 2A och 2B för körspår

A-40-1-012 A Plan justerad hus 2, hiss flyttad 150 mm, ny brandgräns/branddörr vid trappa
från garage, utv trappa hus 2 mot Ringvägen kompleterad med ramp för att
leda cykel

A-40-1-013 A Plan justerad hus 2, hiss flyttad 150 mm, tamburdörr lgh 2-1301 justerad
A-40-3-101 A Marklinje justerad, befintlig maklinje tillagd, fönstersättning Radhus 2-1001

justerad efter ny takhöjd på plan 10, dörr cykelrum och miljörum bytt till
glaspartier, två nya fönster till miljörum

A-40-3-102 A Marklinje justerad, befintlig maklinje tillagd, fönstersättning Radhus 2-1001
justerad efter ny takhöjd på plan 10

A-40-3-103 A Befintlig marklinje tillagd
A-40-3-104 A Befintlig marklinje tillagd
A-40-3-106 A Befintlig marklinje tillagd
Bilaga 1A A Färgsatta fasade uppdaterade enligt fasadjusteringar
Bilaga 1B A Fasadillustrationer uppdaterade
Bilaga 2A A Ny bilaga, körspår
Bilaga 2B A Ny bilaga, körspår
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RITNINGSFÖRTECKNING
ANTAL BLAD BLAD NR

SENASTE ÄNDRINGDATUM

SIGN

PROJEKTNUMMER

ÄNDRINGSDATUMRITNINGSDATUMSKALARITNINGENS INNEHÅLLBETRITNINGSNUMMER

20
20

-1
2-

07
 1

4:
08

:4
5

C
:\U

se
rs

\o
lo

f.a
xl

un
d\

D
oc

um
en

ts
\A

40
V

01
_o

lo
f.a

xl
un

d.
rv

t

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:308 BS00

O Axlund

2020-10-23 2020-12-07

Ringvägen, Kungsängen

BYGGLOVHANDLING

(1) 1

01 SAMMANSATT
A-01-0-001 A Areasammanställning - 2020-10-23 2020-12-07
A-01-0-101 A Byggnadsutformning - 2020-10-30 2020-12-07

40.0 ÖVERSIKTSPLANER
A-40-1-010 A PLAN 10 1:100 2020-10-23 2020-12-07
A-40-1-011 A PLAN 11 1:100 2020-10-23 2020-12-07
A-40-1-012 A PLAN 12 1:100 2020-10-23 2020-12-07
A-40-1-013 A PLAN 13-16 1:100 2020-10-23 2020-12-07
A-40-1-017 PLAN 17-22 1:100 2020-10-23
A-40-1-023 PLAN 23 1:100 2020-10-23

40.2 SAMMANSATT HUS, SEKTIONER
A-40-2-001 Längdsektion 1:100 2020-10-30
A-40-2-002 Tvärsektion hus 1 och gård 1:100 2020-10-30
A-40-2-003 Tvärsektion hus 2 1:100 2020-10-30

40.3 SAMMANSATT HUS, FASADER
A-40-3-101 A Fasad - Hus 1 & 2, sydost 1:100 2020-10-30 2020-12-07
A-40-3-102 A Fasad - Hus 1, nordost 1:100 2020-10-30 2020-12-07
A-40-3-103 A Fasad - Hus 1, sydväst 1:100 2020-10-30 2020-12-07
A-40-3-104 A Fasad - Hus 1 & 2, nordväst 1:100 2020-10-30 2020-12-07
A-40-3-105 Fasad - Hus 2, sydväst 1:100 2020-10-30
A-40-3-106 A Fasader mot gård - Hus 2 Nordost 1:100 2020-10-30 2020-12-07
A-40-3-301 Fasader gårdshus 1:100 2020-10-30

41 YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG
A-41-1-024 TAKPLAN 1:100 2020-10-23

BILAGOR
Bilaga 1A A Färgsatta gatufasader - 2020-10-23 2020-12-07
Bilaga 1B A Färgsatta gårdsfasader - 2020-10-23 2020-12-07
Bilaga 2A A Körspår HKP 1 och 2 1:100 2020-12-07 2020-12-07
Bilaga 2B A Körspår Fickparkering 1 1:100 2020-12-07 2020-12-07
Grand total: 23
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UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A

BYGGLOVHANDLING

A-01-0-001

Lägenhetsfördelning Hus 1

BOA lght Antal BOA total

Hus 1
2 RoK
46,5 m² 11 511,5 m²

2,5 RoK
64,9 m² 1 64,9 m²

3 RoK
64,4 m² 12 772,8 m²
69,5 m² 2 139,0 m²
73,8 m² 10 738,0 m²

4 RoK
83,1 m² 10 831,0 m²

5 RoK
120,3 m² 1 120,3 m²
Hus 1 47 3177,5 m²

Area BTA

Plan BTA

0,1 m²
BTAgarage
Plan 11 915,2 m²

915,2 m²

BTAkomplementbyggnad
Plan 12 44,3 m²

44,3 m²

BTAljus
Plan 23 325,7 m²
Plan 22 341,6 m²
Plan 21 341,6 m²
Plan 20 341,6 m²
Plan 19 341,6 m²
Plan 18 341,6 m²
Plan 17 341,6 m²
Plan 16 681,6 m²
Plan 15 681,6 m²
Plan 14 681,6 m²
Plan 13 681,6 m²
Plan 12 676,1 m²
Plan 11 241,9 m²
Plan 10 458,7 m²

6478,4 m²

BTAmörk
Plan 10 475,1 m²

475,1 m²
7913,0 m²

Lägenhetsfördelning Hus 2

BOA lght Antal BOA total

Hus 2
1 RoK
33,0 m² 29 957,0 m²

2 RoK
35,0 m² 9 315,0 m²

Radhus
93,3 m² 1 93,3 m²
127,9 m² 1 127,9 m²
Hus 2 40 1493,2 m²

Lägenhetsfördelning Totalt

BOA lght Antal BOA total

1 RoK
33,0 m² 29 957,0 m²

29 957,0 m²
2 RoK
35,0 m² 9 315,0 m²
46,5 m² 11 511,5 m²

20 826,5 m²
2,5 RoK
64,9 m² 1 64,9 m²

1 64,9 m²
3 RoK
64,4 m² 12 772,8 m²
69,5 m² 2 139,0 m²
73,8 m² 10 738,0 m²

24 1649,8 m²
4 RoK
83,1 m² 10 831,0 m²

10 831,0 m²
5 RoK
120,3 m² 1 120,3 m²

1 120,3 m²
Radhus
93,3 m² 1 93,3 m²
127,9 m² 1 127,9 m²

2 221,2 m²
87 4670,7 m²

P-platser

Hus 1:
0,51 p-platser per bostad. 
47 bostäder ger: 47 x 0,51= 24 p-platser

Hus 2:
0,5 p-platser per bostad. 
40 bostäder ger: 40 x 0,5 = 20 p-platser

Totalt antal p-platser: 44 st.
35 st p-platser i garage
9 st p-platser utomhus

Cykelplatser:

Hus 1: 
133 cykelplatser
snitt: 2,83 cykelplatser per bostad.

Hus 2:
47 cykelplatser
snitt: 1,18 cykelplatser per bostad.

PARKERING

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A

BYGGLOVHANDLING

A-01-0-101

Punkthus (grå volym)
Grå slätputs, Weber 33065

Grafitgrå plåtdetaljer
Plåtkulör "b" RAL 7016

Takpapp/Takmatta, ljusgrå
Mataki Uno Tech eller likvärdig

Punkthus (vita volymer)
Vit stänkputs, Weber 33001

Matt antracitgrå plåtdetaljer
Plåtkulör "a" RAL 7037

Balkongräcken perforerad plåt
kulör RAL 9003 vit.

Tak lika grå volym

Sockel
Klinkersockel kulör och
mönster nära grå slätputs

Grafitgrå plåtdetaljer 
Plåtkulör "b" RAL 7016

Pinnräcken RAL 7016

Balkongräcken perforerad plåt
kulör RAL 7016

Lamellhus
Skiva Cembrit  Patina Rough (P 545r)
Skiva Cembrit Patina Inline (P 545i)

Kaffebruna plåtdetaljer
Plåtkulör "c" RAL 8017

Loftgångs spalje i KL-trä
Pinnräcke på loftgågn kaffebrun RAL 8017

Takpapp/Takmatta, ljusgrå
Mataki Uno Tech eller likvärdig

Volymer

Konceptuellt består projektet av tre delar. 
Den första delen är sockelvåningen och den centrala delen 
av punkthuset som utgör basen för de övriga volymerna.
Till denna kärna adderas de två ljusa volymer på punkthuset 
för att ge volymen en vertikal och slank känsla.
Den sista delen är lamellhuset som står som en egen volym 
ovanpå sockelvåningen.

Punkthusets fasadmaterial är två ljusa putskulörer där den 
mörkare ligger nära i ton med sockelvåningens klinker.

Lamellhuset avviker med en skivfasad i en lite varmare ton, 
skivan monteras som fjäll för att ge ett varierat ljus och 
skuggspel. Kring fönster och partier sätts fält med skivor i ett 
slätt montage för att göra en underindelning av volymen.
Loftgångsfasaden utformas som en stor spaljé för att både 
loftgången och trappassagen ska få en inbjudande och 
välkomnande känsla.

Fasadvy från svdväst, loftgångsfasad mot den allmänna trappan med punkthuset i bakgrunde

Loftgången vänder sig mot den allmänna passagen med en trappa. Tanken här är 
att loftgångens rumslighet ger den smala passagen en mer luftig känsla. Den kan 
också användas av de boende som en gemensam balkong.
För att ytterligare ge en välkomnande känsla tänker vi oss att man planterar växter 
som både ger något till trappan och loftgången.

Fasadskivan monteras som fjäll vilket ger ett fint spel med ljus och skugga på fasaden.
Kring fönster och partier jobbar vi med ett slätt montage av en räfflad fasadskiva i 
samma kulör för att skapa en underindelning.
Genom att jobba med en kulör på fasadskivan får vi ett sammanhållet intryck på 
avstånd samtidigt som fasaden känns bearbetad och varierad när kommer nära.

Fasadvy från svdost, lamellhus och punkthus med gårds- och torgrum

Punkthuset består av tre sammanställda volymer, en grå och två vita.
Den grå hänger samman med sockeln medan de vita ansluter mot den grå volymen 
och ger ett mer vertikalt intryck.
De vita volymerna avlutas horisontellt utan takfot medan den grå volymen får att 
pulpettak med taksprång som samspelar med lamellhusets volym och takutformning.

MaterialLamellhuset är en långsmal volym med loftgång på sidan som vetter bort från gården.
Huvudvolymen har ett pulpettak som sluttar lätt in mot gården medan loftgångens tak 
ligger lite lägre och slutta åt motsatt håll. Tanken är att hålla ned takfoten så att så 
mycket ljus som möjligt kommer ned till gården och passagen mellan husen.

Idéskiss för hur punkthusets volymer adderas och hur den sedan genom 
förskjutningar i liv bryts upp för att ge ett mer slankt intryck.

Gårdshus
Laserad träpanel, järnvitriol
ljusgrå.

Sedumtak

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A

BYGGLOVHANDLING

A-40-1-010
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BYGGLOVHANDLING

A-40-1-011
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A-40-1-012
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BYGGLOVHANDLING

A-40-1-023

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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1 Sammanfattning  
Projektet Ringvägen är ett flerbostadshus som ska byggas i Kungsängen. Projekt består 
av 2 huskroppar med gemensamt garage.  

Dagsljussimulering har använts som ett verktyg att hjälpa beställare och Arkitekt att 
förbättra planlayouten och rumsindelningar så att alla lägenheter får bra tillgång till 
dagsljus. Denna rapport redovisar indata och simuleringsresultat av dagsljus enligt 
slutlayouten efter optimering, vilket används för bygglovsansökan.  

Alla typrum som är värst placerade valdes ut i simuleringarna för att få en mer 
omfattande bedömning för dagsljuset i hela projektet. Enligt simuleringsresultat har hela 
fastigheten en god tillgång till dagsljus. 

2 Kravställning 
Krav på dagsljus finns i BBR avsnitt 6:322 Dagsljus. Där anges att rum eller avskiljbara 
delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att 
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till 
rummets avsedda användning. Kravet gäller alla typer av byggnader och rum där 
människor vistas "mer än tillfälligt" enligt BBR 1:6 Terminologi.  
 
Det allmänna rådet enligt BBR är att dagsljusfaktor (DF) 1,0 % beräknad enligt SS 91 
42 01 är tillfredsställande.  

3 Metod 

DF (dagsljusfaktor) uttrycker förhållandet mellan ljusförhållandet inomhus i mätpunkten 
kontra det utomhus under en mulen himmel 'CIE Standard Overcast Sky'. 
Dagsljusfaktorn är oberoende av orientering och plats. 

I utredningen användes IDA ICE 4.8 för simulering av dagsljus.  Dagsljusmodulen i IDA 
ICE har utvecklats från dagsljussimuleringsverktyget Velux. Programmet räknar 
dagsljusfaktor enligt ekvation nedan:    

 

Ei = illuminans som beror av dagsljus på den beräknade punkten   

Eo = sammanfallande utomhus-illuminans på ett horisontellt tvärsnittsplan från en fri 
himmel (unobstructed overcast sky). 

Alla omkringliggande objekt som påverkar dagsljusinsläppet så som byggnader och 
balkong, har tagits till hänsyn i simuleringen.  

DF-simuleringen utfördes i ett rutnät med mätpunkter som ligger 0,02 m från varandra, 
1 m ut från vägg samt 0,8m från golv.  

Bedömningen av dagsljusfaktorn görs enligt mätpunkt som ligger 0,8 meter över golvet, 
1 meter från mörkaste sidovägg (om så möjligt) samt på halva rumsdjupet. 
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4 Indata för simulering 
I tabellerna nedan redovisas de reflektansvärden samt LT-värden för fönstren. 

Tabell 1 Reflektanser (Reflektanser valdes enligt kulör och typvärde). 

Invändig Reflektanser Förklaring 

Golv 30 % Standardvärde 

Innerväggar 80 % Vit kulör 

Undertak 85 % Standardvärde 

Fönsterprofil invändiga 50 % Antaget 

 

Utvändig Reflektanser Förklaring 

Fönsterprofil utvändiga 50 % Antaget 

Yttervägg 45 % Standardvärde 

Tak 20 % Standardvärde 

Omkringliggande byggnader 30 % Standardvärde 

Mark 25 % Standardvärde 

Balkong och loftgång 44,5 % Grå kulör 

 

Tabell 2. LT-värde för fönster. 

Fönster LT-värde Förklaring 

3-glasfönster 0,72 Antaget 

5 Val av kritiska rum 
Fastigheterna består av två huskroppar där de understa våningarna bedöms vara mest 
utsätta till dagsljusproblem. Därför utreddes typrum på den våningen med djupa rum 
och med minst fönsterarea. Modellöversikt redovisas i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Rumsöversikt för rum i dagsljusmodell.  
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De valda rummen framgår i Figur 2, Figur 3, Figur 4 och Figur 5 nedan. 

  

Figur 2. Valda rum för plan 10.  

 

Figur 3. Valda rum för plan 11.  
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Figur 4. Valda rum för plan 12. 

 

 

Figur 5. Valda rum för plan 13. 
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6 Simuleringsresultat 
För att enklare visualisera vilka rum som är godkända har dagsljusfaktorn skalats med 
röd färg där dagsljusfaktorn är över 1 %, resterande av arean är markerad med blå 
färg.  

I Figur 6 framgår simuleringsresultat för plan 10. Enligt simuleringsresultat klarar 
samtliga rum BBR:s krav på dagsljus med god marginal.  

 

Figur 6. Resultat av dagsljus för plan 10. 

 

Simuleringsresultatet för plan 11 redovisas i Figur 7. Enligt simuleringsresultat klarar 
samtliga rum BBR:s krav på dagsljus med god marginal.  

 

Figur 7. Resultat av dagsljus för plan 11. 
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Simuleringsresultatet för plan 12 redovisas i Figur 8, Figur 9, Figur 10 och Figur 11 . 
Enligt simuleringsresultat klarar samtliga rum BBR:s krav på dagsljus.  

 

Figur 8. Resultat av dagsljus för plan 12. 

Byggnad 1 för plan 12 i det markerade området redovisas i detalj Figur 9. 

 

Figur 9. Resultat av dagsljus för byggnad 1 plan 12. Sovrum 2 i LGH 1-1202 är markerad.  

Med simuleringskravet om 1 meter från varje vägg, blev mätpunkten för liten och 
osäker för att dra slutsatser över. Därför simulerade rummet med ett simuleringskrav 
om 0,1 meter från väggen i Figur 10. 
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Figur 10. Dealjerad bild med högre upplösning för LGH 1-1202 Sovrum 2. 

I Figur 11 redovisas dagsljuset för köket på plan 12 där passagen är för smal för att 
beräkna dagsljuset 1 meter ifrån väggarna. Därför redovisas denna med en simulering 
med ett avstånd på 0,1 meter.  

 

 

Figur 11. Plan 12, kök i LGH1-1203. 
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Figur 12. Resultat av dagsljus för plan 13. 

 

7 Slutsatser 
Resultatet från simuleringarna visar att samtliga rum för båda huskropparna har god 
tillgång till dagsljus och uppfyller BBR:s dagsljuskrav.  
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Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av Balder Projektutveckling AB utfört en 
trafikbullerutredning för Kungsängens Kyrkby 2:308 i Upplands-bro kommun. 
Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot krav enligt detaljplanen. 

Med föreslagna planlösningar och placering av gemensam uteplats innehålls 
planbestämmelser med avseende på trafikbuller vid fasad och vid uteplats. 

Byggnadernas fasad, inkl fönster, fönsterdörrar och friskluftintag ska 
dimensioneras så att krav på ljud från trafikbuller inomhus uppfylls.  
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1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Balder Projektutveckling AB utfört en 
trafikbullerutredning för Kungsängens Kyrkby 2:308 i Upplands-bro kommun. 
Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot krav enligt detaljplanen. 

Förslaget omfattar nybyggnad av bostäder, lokal och garage för ovanpåliggande 
bostäder i enlighet med detaljplanen. Totalt omfattas 88 lägenheter om 1-4 RoK 
som angörs från 2 trapphus. 

 

Figur 1 Illustrationsplan. Bullerutredningen omfattar område markerat med rött 



gglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal, Kungsängens Kyrkby 2:308, Ringvägen 1 - BMN 21/0001-8 BYGG.2020.396, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal, Kungsängens Kyrkby 2:308, Ringvägen 1 : Utredning trafikbuller

 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Ringvägen, Kungsängen Skapat av: Vanya Stanisavljevic Korrektur: PSG 
Rapportnummer: 20122-1-1A Revidering: A  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 5 av 8 

 

 

Figur 2 Den föreslagna bebyggelsen utgörs av ett platsbyggt punkthus samt en lamell 
bestående av moduler. Byggnaderna delar en garagevåning som bildar en gemensam gård. 

2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

Planlösningar i DWG-format från Lindberg Stenberg Arkitekter. Underlag 
daterat 2020-07-17. 

Höjddata från Metria. 

Ringvägen, Kungsängen, Upplands Bro Trafikbuller och 
vibrationsutredning för detaljplan, rapport 15076 B daterad 2015-06-30 
från Åkerlöf Hallin Akustik. 

Detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl (Ringvägen) del 2, laga 
krafter 2017-07-27. 

Väghastigheter enligt NVDB på Webb. 
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3 Planbestämmelser 
”Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönster.  

Byggnader ska dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte 
överskrider 26 dBA ekvivalent ljudnivå och 41 dBA maximal ljudnivå.  

Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller gemensam uteplats i anslutning till 
varje bostad ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Luftljudsnivån i bostäderna orsakad av stomljud från tågtrafiken, får inte överstiga 
30 dBA maximal ljudnivå.  

Vibrationerna i byggnaderna orsakade av trafiken, ska normalt inte överstiga 0,3 
mm/s komfortvägd vibrationshastighet.”  

4 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna för vägtrafik är (där ej annat anges) erhållna från rapport 15076 B 
från Åkerlöf Hallin Akustik, som legat till grund för detaljplanen. Siffrorna motsvarar 
en prognos för år 2030 enligt Trafikverket. Trafikmängderna för spårburen trafik är 
erhållna från Trafikverkets tjänst WikiBana och motsvarar en prognos för år 2040 
(prognos för år 2030 saknas).  

Vägtrafik 

Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 

Enköpingsvägen 10 0001) 8 50 

Centrumvägen 2 000 8 30 

Lokalgator 1 000 5 30 

1) Motsvarar fullt utbyggt område år 2030; 7 200 fordon/dygn innan utbyggnad + 1 600 
fordon/dygn efter utbyggnad, uppräknat till år 2030. 

Tabell 1. Trafikmängder för vägtrafik. 

Spårbunden trafik 

Tågtyp Tåg/årsmedeldygn Längd [m] Hastighet [km/h] 

Pendeltåg X60 110 120  100 

X40 96 96 160 

Godståg 5 625 100 

Tabell 2. Trafikmängder för spårbunden trafik. 
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5 Resultat 
Beräkningarna redovisas i bifogade beräkningsblad, se Tabell 3. Beräkningarna av 
ekvivalent ljudnivå redovisas per våningsplan. Ekvivalent och maximal ljudnivå 
redovisas även 1,5 meter över mark. 

Beräkningsblad 

Ak-20122-1-01 Ekvivalent ljudnivå plan 10 

Ak-20122-1-02 Ekvivalent ljudnivå plan 11 

Ak-20122-1-03 Ekvivalent ljudnivå plan 12 

Ak-20122-1-04 Ekvivalent ljudnivå plan 13 

Ak-20122-1-05 Ekvivalent ljudnivå plan 14 

Ak-20122-1-06 Ekvivalent ljudnivå plan 15 

Ak-20122-1-07 Ekvivalent ljudnivå plan 16 

Ak-20122-1-08 Ekvivalent ljudnivå plan 17 

Ak-20122-1-09 Ekvivalent ljudnivå plan 18 

Ak-20122-1-10 Ekvivalent ljudnivå plan 19 

Ak-20122-1-11 Ekvivalent ljudnivå plan 20 

Ak-20122-1-12 Ekvivalent ljudnivå plan 21 

Ak-20122-1-13 Ekvivalent ljudnivå plan 22 

Ak-20122-1-14 Ekvivalent ljudnivå plan 23 

Ak-20122-1-15 Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark 

Ak-20122-1-16 Maximal ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över mark 

Ak-20122-1-17 Maximal ljudnivå1) från tågtrafik 1,5 m över mark 

Ak-20122-1-18 Maximal ljudnivå från vägtrafik nattetid2)   

Ak-20122-1-19 Maximal ljudnivå från tågtrafik nattetid2)   

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. 
Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran 
CadnaA. 

1)Avser den nivå som överskrids högst 5 gånger per timme 06-22.  
2)Avser den nivå som överskrids högst 5 gånger under perioden 22-06. 

Tabell 3. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. 
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6 Utlåtande 
Med föreslagna planlösningar bedöms samtliga bostäder i projektet ha minst 
hälften av boningsrummen orienterade mot sida med högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå (frifältsvärde) vid fasad. 

6.1 Uteplatser 
En tyst gemensam uteplats kan anordnas på gårdsytan ovanpå garaget.  

6.2 Ljudisolering i fasad 
Ljudisolering i fasad behandlas i nästa skede. Fönster, fasad och friskluftsintag 
dimensioneras med hänsyn till beräknade dygnsekvivalenta nivåer och maximala 
ljudnivåer nattetid så att krav enligt detaljplan (motsvarande ljudklass B enligt SS 
25267) uppfylls inomhus. 

6.3 Stomljud och vibrationer 
Dessa behandlas i en separat rapport, se 20122-2-1. 
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Från: Hany Touman
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
Datum: den 17 december 2020 14:46:29
Bilagor: image001.png

image002.png
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Hej,

Svar från GataParkTrafik ska registreras i BYGG.2020.396. Tack på förhand.
 
Vänligen
 
Hany Touman
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se> 
Skickat: den 16 december 2020 13:22
Till: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se>
Kopia: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej Fanny!
 
Det ser bra ut.
 
 
 
Med vänlig hälsning
Athir Halo
Projektledare
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 75
athir.halo@upplands-bro.se
http://www.upplands-bro.se
 
 
 
 

Från: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se> 
Skickat: den 15 december 2020 15:35
Till: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>
Kopia: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej,
 
Bifogar uppdaterad VA-plan. Hör av er om det är något som behöver ändras eller om den är okej.
 
Med vänlig hälsning
Fanny Allvin
 

Fanny Allvin  
Fastighetsutvecklare  

 FASTIGHETS AB BALDER
Box 53121, 400 15 Göteborg

Besöksadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm 
Växel: 08-73 53 770 • Direkt: 08-50883823

Kundservice: 0774-49 49 49 • Uthyrning: 020-151 151
fanny.allvin@balder.se • https://balder.se
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Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se> 
Skickat: den 15 december 2020 10:13
Till: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se>
Kopia: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej Fanny!
 
Se mitt svara med röd text.
 
 
 
Med vänlig hälsning
Athir Halo
Projektledare
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 75
athir.halo@upplands-bro.se
http://www.upplands-bro.se
 
 
 
 

Från: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se> 
Skickat: den 11 december 2020 12:08
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Kopia: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej,
 
Det var roligt att höra. Dyker det upp några fler synpunkter ska vi se till att svara snabbt på dessa så att ärendet kan löpa på.
 
Svar gällande Athirs frågor:
 
Om vi interpolerar höjden för vår dagvattenledning så hamnar den på +24.30 vid passagen för kommunens ledningar. Det borde inte vara någon risk för
krock då kommunens brunnar (enligt underlag från Ledningskolen)  ligger på höjden +22,86 för dagvattenbrunn och +22,48 spillvattenbrunn. Om ni vill att
vi ska uppdatera VA-planen så att detta framgår på ett tydligare sätt så kan vi göra det.
Kan ni uppdatera VA-planen så att det blir lite tydligare?
 
Den blå rutan är ett rörmagasin för fördröjning av dagvatten. Detta magasin är placerad på vår mark.
Blev lite förvånande när ni hade skrivit på reviderade VA-planen finns ingen blå kvadrat. Kan ni lägga in den i teckenförklaringen på ritningen?
 
Återkom om ni har några fler frågor.
 
Med vänlig hälsning
Fanny Allvin
 

Fanny Allvin  
Fastighetsutvecklare  

 FASTIGHETS AB BALDER
Box 53121, 400 15 Göteborg

Besöksadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm 
Växel: 08-73 53 770 • Direkt: 08-50883823

Kundservice: 0774-49 49 49 • Uthyrning: 020-151 151
fanny.allvin@balder.se • https://balder.se
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Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Skickat: den 10 december 2020 17:11
Till: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se>
Ämne: VB: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej Fanny,
 
Statusuppdatering:
Tack för bra komplettering. Har nu tittat på er revidering och bedömer nu förslaget som planenligt. Jag har gått igenom de punkter jag efterfrågat och
noterar att ni verkar inkommit med efterfrågat underlag.
GataParkTrafik har svarat att de inte har någon invändning mot förslaget.
Jag väntar på att frågetecken från Athir reds ut. Inväntar även svar från MEX och Avfall på revideringen– återkommer i detta avseende.
Jag påbörjar att skriva tjänsteskrivelsen tillnämndsammanträdet i januari 2021.
 
Återkom gärna vid ev. funderingar.
 
 
Vänligen
 
Hany Touman
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Hany Touman 
Skickat: den 10 december 2020 09:44
Till: 'Fanny Allvin' <Fanny.Allvin@balder.se>
Ämne: VB: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej Fanny,
 
Har inte hunnit gå igenom er komplettering ännu (jag återkommer när så skett) men har redan fått ett svar från Tekniska avdelningen enligt nedan.
Kontaktuppgifter till Athir framgår av mailet nedan om ni vill ta direktkontakt.
 
 
Vänligen
 
Hany Touman
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se> 
Skickat: den 10 december 2020 09:32
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej Hany!
 
Här kommer mina kommentarer som jag har skrivit med rött färg.
 
 
 

Som information till er på Balder.
Får vi en läcka i framtiden på denna sträckan så kan vi behöva schakta för att laga läckan.
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Min kommentar: Eran dagvattenledning som korsar våra ledningar hur djupt kommer den att ligga på?
Om ni vill ha ett urklipp så måste ni skapa ett ärende på ledningskollen för att vi ska kunna skicka till er underlaget som ni önskar. På grund av sekretess på
vårt ledningsnät så kan jag inte skicka till er underlaget.
 

 
Min kommentar: Bra då vet jag att Ni kommer att ansöka om ett servitut till Jan Hellström.
 
 
 

                                                                
 
Min kommentar: Den blåa kvadraten finns fortfarande i VA-planen på den reviderade ritningen. Se urklippet.
 
Ha en bra dag.
 
 
 
Med vänlig hälsning
Athir Halo
Projektledare
Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
 
08-518 321 75
athir.halo@upplands-bro.se
http://www.upplands-bro.se
 
 
 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Skickat: den 9 december 2020 16:18
Till: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej Athir,
 
Har kommunicerat ert yttrande i detta ärende med sökande som nu inkommit med bemötande i bifogade handlingar. Vänligen kolla igenom och återkom
om det finns kvarstående frågetecken inom ca 2 veckor.
 
 
Vänligen
 
Hany Touman
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-518 322 01
hany.touman@upplands-bro.se
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www.upplands-bro.se
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats!
 

Från: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se> 
Skickat: den 8 december 2020 16:03
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>
Ämne: Komplettering gällande bygglov Kungsängens Kyrkby 2:308, Diarienummer: BYGG.2020.396
 
Hej,
 
Bifogar revidering och komplettering gällande bygglov för bebyggelse på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:308.
 
Information om ärendet:
Diarienummer: BYGG.2020.396
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal
Fastighet: Kungsängens Kyrkby 2:308
Sökande: TRENUM KUNGSÄNGENS KYRKBY AB
 
Med vänlig hälsning
Fanny Allvin
 

Fanny Allvin  
Fastighetsutvecklare  

 FASTIGHETS AB BALDER
Box 53121, 400 15 Göteborg

Besöksadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm 
Växel: 08-73 53 770 • Direkt: 08-50883823

Kundservice: 0774-49 49 49 • Uthyrning: 020-151 151
fanny.allvin@balder.se • https://balder.se
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1

Hany Touman

Från: Andrea Jansson
Skickat: den 2 december 2020 22:11
Till: Hany Touman
Ämne: VB: Intern remiss  BYGG.2020.396
Bifogade filer: Ansokan_459204.pdf; AreasammanstallningA010001_459205.pdf; ByggnadsutformningA010101_459206.pdf; RitningfasadBilaga1A_459208.pdf; RitningfasadBilaga2B_459209.pdf; RitningmarkplaneringsplanL30101_

459219.pdf; Ritningplan10A401010_459220.pdf; Ritningplan11A401011_459221.pdf; Ritningplan12A401012_459222.pdf; RitningsektionHus1A402002_459227.pdf; RitningsektionL30201_459228.pdf; SituationsplanL01101_
459230.pdf; Ritningtvarsektionhus2A402003_459232.pdf; RitningVAPlanR51101_459233.pdf

Hej Hany, 
 
GataParkTrafikavdelningen har ingen erinran. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Andrea Jansson 
Trafikplanerare 
 
GataParkTrafikavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
  
Tel: 8-518 321 82 
andrea.jansson@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Skickat: den 20 november 2020 14:58 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Therese Eriksson 
<Therese.Eriksson@upplands-bro.se>; Åsa Bergström <asa.Bergstrom@upplands-bro.se>; Akasya Randhav <Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej, 
 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:308, Ringvägen 1 med dnr BYGG.2020.396. Du ingår i detta samråd för att vi anser 
att din kompetens kan bidra till utredningen - hjälp gärna till att vidarebefordra till rätt person om jag skickat till t.ex. chef för avdelning. 
 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning. Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och 
föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde. 
 
 Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-12-11. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08-581 690 00 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se  
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Ärende hos kommunen: BYGG.2020.396 
Mottagare: [emma.ahlstedt@upplands-bro.se];[jan.hellstrom@upplands-bro.se];[Lennart.Eriksson@upplands-bro.se ];[marina.danhill@upplands-bro.se];[therese.eriksson@upplands-bro.se];[asa.bergstrom@upplands-bro.se 
];[akasya.randhav@upplands-bro.se];[bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se]; 
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Hany Touman

Från: Emma Åhlstedt
Skickat: den 26 november 2020 09:10
Till: Hany Touman
Ämne: VB: Intern remiss  BYGG.2020.396

Hej Hany, 
 
Du fick dessa synpunkter tidigare från Janne, se nedan. Jag har inte fått in några fler synpunkter från de andra på MEX. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Emma Åhlstedt 
Administrativ handläggare 
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
08-581 691 51 
 
Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1 
www.upplands-bro.se 
08-581 690 00 
 

 
 
Från: Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 november 2020 15:55 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej 
I markplaneringsplanen så går det en mur som har ett konstigt avslut mot gångbanan vid Centrumvägen Den behöver dras in för att inte vara ett problem för snöröjningen. 
TR3 är en trappa i ett X område och den är enligt ritningen av stål hur löser man kontrastmarkeringar mm då den ska vara öppen för allmänheten . 
Komplementbyggnaden är behandlad med järnvitriol och ger inget skydd utan bara en grå effekt så det är en lösning som inte fungerar på sikt bättre att dom byter till organowood så får dom ett naturligt skydd men samma färg, Vid trappan som 
ligger närmast HSB så ser man låglinjen hur vattnet kommer rinna på ytan och hamna på infarten till torget det måste dom lösa så det fångas upp på KV mark annars kommer det bildas svallis där vintertid, Vad är blåa kvadraten mitt på torget finns 
inte med i teckenförklaring, Va ritning fel teckenförklaring för fastighetsgräns och befintligt och nytt kommunalt va har samma tecken Verkar även vara någon skuggning Servis som börjar och slutar i inget under parkeringen, Situationsplan verkar man 
dragit rak linje ifrån hus till hus och vägen svänger så husen verkar då komma på allmän plats Ringvägen. Del av dagvattenledningarna mot Ringvägen verkar ligga på allmänplats om så är fallet bör läget justeras så det ligger på kv mark eller så pass 
nära som möjligt samt servitut och godkännande med tillhörande korsningsavtal.  
Med vänlig hälsning 
Janne 
 
 
Från: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 november 2020 15:45 
Till: Exploatering <exploatering@grupp.upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Jag kanske var otydlig. Skriv era synpunkter här om ni har några.  Lättare att samla ihop allt i slutändan. 
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Ha en trevlig helg alla! 
 
 
 
 
Från: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 november 2020 15:17 
Till: Exploatering <exploatering@grupp.upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Guldl e, v ner. H  har vi Balders bygglovsans an f  Ringv en. Hany vill ha svar senast 11 december, svara i tr en s sammanst ler jag ett svar fr  MEX. Med v liga h sningar, Emma ŀhlstedt Administrativ handl gare Mark- och 

exploateringsavdelningen, Samh lsbyggnadskontoret 08-581691 51 Upplands-Bro kommun 196 81 Kungs gen Bes sadress: Furuh lsplan 1 www.upplands-bro.se 08-581690 00 -----Ursprungligt meddelande----- Fr : Hany Touman 
hany.touman@upplands-bro.se> Skickat: den 20 november 2020 14:58 Till: Emma ŀhlstedt Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellstr  Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill 
Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Therese Eriksson Therese.Eriksson@upplands-bro.se>; ŀsa Bergstr  asa.Bergstrom@upplands-bro.se>; Akasya Randhav Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Bygg- och milj nden Bygg-

ochmiljonamnden@upplands-bro.se> Āmne: Intern remiss BYGG.2020.396 Hej, Detta  ett arbetssamr  internt p samh lsbyggnadskontoret g lande bygglov f  nybyggnad av flerbostadshus och en lokal p fastigheten Kungs gens Kyrkby 

2:308, Ringv en 1 med dnr BYGG.2020.396. Du ing  i detta samr  f  att vi anser att din kompetens kan bidra till utredningen - hj p g na till att vidarebefordra till r t person om jag skickat till t.ex. chef f  avdelning. Eventuella synpunkter i 

detta arbetssamr  ska vara att betrakta som arbetsmaterial f  samh lsbyggnadskontorets utredning. Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handl gare p bygglov. Vi tar med synpunkter i tj steskrivelsen och f esl  beslut f  

Bygg- och milj ndens sammantr e. Samr stiden f  detta arbetssamr  str ker sig till den 2020-12-11. Med V liga H sningar Hany Touman Bygglovsavdelningen, Samh lsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungs gen 

Bes sadress: Furuh lsplan 1, Kungs gen Telefon v el:08-581 690 00 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Ārende hos kommunen: BYGG.2020.396 Mottagare: [emma.ahlstedt@upplands-
bro.se];[jan.hellstrom@upplands-bro.se];[Lennart.Eriksson@upplands-bro.se ];[marina.danhill@upplands-bro.se];[therese.eriksson@upplands-bro.se];[asa.bergstrom@upplands-bro.se ];[akasya.randhav@upplands-bro.se];[bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se];  
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Hany Touman

Från: Marina Danhill
Skickat: den 11 december 2020 10:37
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG.2020.396

Hej Hany, 
 
Bra! Nu förstår jag hur kommer de från Centrumvägen till Gårdsgatan. Inga problem. 
Vi diskuterar nu detaljer gällande angöringsplats placering. Jag skickar till dig den infon att du vet vad gäller. 
 
Vänligen, 
Marina 
 
 
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 10 december 2020 15:41 
Till: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej Marina, 
 
Jag har haft kontakt med Fanny Allvin i detta projekt. 
Ärendet jag skickat på remiss gäller det jag gulmarkerat på nedanstående skärmklipp.  
De röda pilarna visar så som jag förstår deras beskrivning, att de kör in via Centrumvägen och stannar vid röd stjärna och sen fortsätter ut antingen direkt till Enköpingsvägen genom vänstersväng eller upp i området till vändplats för att vända sen ut 
på Enköpingsvägen. 
Trafikplanerare på GataParkTrafik har svarat att de inte har någon invändning, bifogas. 
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Återkom gärna vid fortsatta funderingar. 
 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>  
Skickat: den 10 december 2020 11:04 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej Hany, 
 
Nu har jag kommunikation gällande Ringvägen med två konsulter Fanny Alvin och Arvid Hellström. Är det två olika objekt och kvarter? Jag har ganska svårt att förstå hur är det tänkt med körning av sopbilar inom området. För min del stämmer inte 
förklaringar med skissen nedan. 
Jag kan lämna synpunkter gällande utformning av soprum med jag vågar inte säga något om tillgänglighet för tunga transporter och angöringsplatser för sopbilar. Det vore bra om Gata/park svarar och godkänner de lösningar som föreslås. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marina Danhill 
Avfallsingenjör 
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 696 26 
marina.danhill@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 
 
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 9 december 2020 16:15 
Till: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 
Från: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se>  
Skickat: den 8 december 2020 16:10 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: SV: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej, 
 
Sopbilar kör in på torget från Centrumvägen. De kan antingen åka ut på vägen mellan nästa kvarter eller vänta i vändplanen, den behöver således inte vända på torget. Se nedan. Vi har även besvarat denna fråga i kompletteringen som skickades in 
idag.  
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Om ni har några synpunkter på våra kompletteringar tar vi ett gärna ett möte så att vi kan komma fram till den bästa lösningen.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 

Fanny Allvin 
  

 
Fanny Allvin 

Fastighetsutvecklare  

 FASTIGHETS AB BALDER
Box 53121, 400 15 Göteborg

Besöksadress: Tulegatan 2A, 113 58 Stockholm 
Växel: 08-73 53 770 • Direkt: 08-50883823

Kundservice: 0774-49 49 49 • Uthyrning: 020-151 151
fanny.allvin@balder.se • https://balder.se

 

 

 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 8 december 2020 09:18 
Till: Fanny Allvin <Fanny.Allvin@balder.se> 
Ämne: VB: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej Fanny, 
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Bifogar fråga från avfallsingenjör. Vänligen återkom med svar direkt till mig eller ta direktkontakt med avfallsingenjör. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Skickat: den 8 december 2020 08:43 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: VB: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej Hany, 
 
Jag har en fråga gällande situationsplan L01101. Får tunga transporter åka in på torget för att hämta avfall från soprum som finns i mitten av huset (siffra 15 på planet) och sedan åka ut utan vändning? Jag kan inte se tydliga vägar i skissen på området.
 
Med vänlig hälsning 
Marina Danhill 
Avfallsingenjör 
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 696 26 
marina.danhill@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se> 
Skickat: den 20 november 2020 14:58 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Therese Eriksson 
<Therese.Eriksson@upplands-bro.se>; Åsa Bergström <asa.Bergstrom@upplands-bro.se>; Akasya Randhav <Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.396 
 
Hej, 
 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och en lokal på fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:308, Ringvägen 1 med dnr BYGG.2020.396. Du ingår i detta samråd för att vi anser 
att din kompetens kan bidra till utredningen - hjälp gärna till att vidarebefordra till rätt person om jag skickat till t.ex. chef för avdelning. 
 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning. Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och 
föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde. 
 
Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-12-11. 
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Med Vänliga Hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08-581 690 00 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se  
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2020.396 
Mottagare: [emma.ahlstedt@upplands-bro.se];[jan.hellstrom@upplands-bro.se];[Lennart.Eriksson@upplands-bro.se ];[marina.danhill@upplands-bro.se];[therese.eriksson@upplands-bro.se];[asa.bergstrom@upplands-bro.se 
];[akasya.randhav@upplands-bro.se];[bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se]; 
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UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A

BYGGLOVHANDLING

A-01-0-101

Punkthus (grå volym)
Grå slätputs, Weber 33065

Grafitgrå plåtdetaljer
Plåtkulör "b" RAL 7016

Takpapp/Takmatta, ljusgrå
Mataki Uno Tech eller likvärdig

Punkthus (vita volymer)
Vit stänkputs, Weber 33001

Matt antracitgrå plåtdetaljer
Plåtkulör "a" RAL 7037

Balkongräcken perforerad plåt
kulör RAL 9003 vit.

Tak lika grå volym

Sockel
Klinkersockel kulör och
mönster nära grå slätputs

Grafitgrå plåtdetaljer 
Plåtkulör "b" RAL 7016

Pinnräcken RAL 7016

Balkongräcken perforerad plåt
kulör RAL 7016

Lamellhus
Skiva Cembrit  Patina Rough (P 545r)
Skiva Cembrit Patina Inline (P 545i)

Kaffebruna plåtdetaljer
Plåtkulör "c" RAL 8017

Loftgångs spalje i KL-trä
Pinnräcke på loftgågn kaffebrun RAL 8017

Takpapp/Takmatta, ljusgrå
Mataki Uno Tech eller likvärdig

Volymer

Konceptuellt består projektet av tre delar. 
Den första delen är sockelvåningen och den centrala delen 
av punkthuset som utgör basen för de övriga volymerna.
Till denna kärna adderas de två ljusa volymer på punkthuset 
för att ge volymen en vertikal och slank känsla.
Den sista delen är lamellhuset som står som en egen volym 
ovanpå sockelvåningen.

Punkthusets fasadmaterial är två ljusa putskulörer där den 
mörkare ligger nära i ton med sockelvåningens klinker.

Lamellhuset avviker med en skivfasad i en lite varmare ton, 
skivan monteras som fjäll för att ge ett varierat ljus och 
skuggspel. Kring fönster och partier sätts fält med skivor i ett 
slätt montage för att göra en underindelning av volymen.
Loftgångsfasaden utformas som en stor spaljé för att både 
loftgången och trappassagen ska få en inbjudande och 
välkomnande känsla.

Fasadvy från svdväst, loftgångsfasad mot den allmänna trappan med punkthuset i bakgrunde

Loftgången vänder sig mot den allmänna passagen med en trappa. Tanken här är 
att loftgångens rumslighet ger den smala passagen en mer luftig känsla. Den kan 
också användas av de boende som en gemensam balkong.
För att ytterligare ge en välkomnande känsla tänker vi oss att man planterar växter 
som både ger något till trappan och loftgången.

Fasadskivan monteras som fjäll vilket ger ett fint spel med ljus och skugga på fasaden.
Kring fönster och partier jobbar vi med ett slätt montage av en räfflad fasadskiva i 
samma kulör för att skapa en underindelning.
Genom att jobba med en kulör på fasadskivan får vi ett sammanhållet intryck på 
avstånd samtidigt som fasaden känns bearbetad och varierad när kommer nära.

Fasadvy från svdost, lamellhus och punkthus med gårds- och torgrum

Punkthuset består av tre sammanställda volymer, en grå och två vita.
Den grå hänger samman med sockeln medan de vita ansluter mot den grå volymen 
och ger ett mer vertikalt intryck.
De vita volymerna avlutas horisontellt utan takfot medan den grå volymen får att 
pulpettak med taksprång som samspelar med lamellhusets volym och takutformning.

MaterialLamellhuset är en långsmal volym med loftgång på sidan som vetter bort från gården.
Huvudvolymen har ett pulpettak som sluttar lätt in mot gården medan loftgångens tak 
ligger lite lägre och slutta åt motsatt håll. Tanken är att hålla ned takfoten så att så 
mycket ljus som möjligt kommer ned till gården och passagen mellan husen.

Idéskiss för hur punkthusets volymer adderas och hur den sedan genom 
förskjutningar i liv bryts upp för att ge ett mer slankt intryck.

Gårdshus
Laserad träpanel, järnvitriol
ljusgrå.

Sedumtak

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

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

2020-12-30 BMN 21/0001  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.400, Bygglov för nybyggnad av 
skola och gymnastikbyggnad, BROGÅRD 
1:173,  

Förslag till beslut 
1 Bevilja bygglov för nybyggnad av skola och gymnastikhall med stöd av 9 

kap. 30 § PBL. 
2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig är Jan Pålsson med behörighetsnivå 

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

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i 
ärendet.  

 
Bygglov, startbesked m.m:  165 267 kr 
Kommunicering:   279 kr 
Summa:     165 546 kr 

_______________________________________________________________ 
Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Turako Skolfastighet 40 AB genom Ola Klinterhäll, Turako inkom den 7 
november 2020 med en ansökan om bygglov för nybyggnad av skola och 
gymnastikbyggnad (inkl. komplementbyggnad).  
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Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-11-07 
 Projektbeskrivning som inkom 2020-11-07 
 Svar från sökande som inkom 2020-12-06 
 Bilaga riktlinjer Upplands Bro som inkom 2020-11-07 
 Svar på föreläggande om komplettering som inkom 2020-12-06 
 Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-13 
 Markplaneringsritning som inkom 2020-12-06 
 Tvärsektioner som inkom 2020-12-06 
 Marksektionsritning som inkom 2020-12-06 
 Yttre VA-plan som inkom 2020-12-06 
 Dagvattenberäkningar som inkom 2020-11-07 
 Planritningar som inkom 2020-11-07 
 Fasadritningar med marklinjer som inkom 2020-12-06  
 Sektionsritningar som inkom 2020-11-07 
 Ritning vindsplan som inkom 2020-12-21 
 Takplan som inkom 2020-11-07 
 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2020-12-06 
 Dagsljusutredning som inkom 2020-12-06 
 Remissvar från Mark- och exploateringsavdelningen som inkom 2020-

11-27   
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Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Turako Skolfastighet 40 AB genom Ola Klinterhäll, Turako inkom den 7 
november 2020 med en ansökan om bygglov för nybyggnad av skola och 
gymnastikbyggnad (inkl. komplementbyggnad).  

 
Urklipp karta som visar aktuell fastighet i blått 

 

 
 
Urklipp bygglovsansökan (markplaneringsritning) 
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Urklipp bygglovsansökan (skolbyggnad mot gata) 
 
 

 
Urklipp bygglovsansökan (gymnastikbyggnad mot gata) 

Förutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan för Brogård 1:84 m.fl. med nr 1402 
(aktbeteckning 0139-P2018/5) som vann laga kraft 2018-03-14. 
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år från den dag planen vinner laga 
kraft. Planarbetet inleddes 2008 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen 
1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808). 

Tillgänglighet 
Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Lennart Klaesson, som är certifierad 
sakkunnig tillgänglighet (TIL2).  
 
Citat ur utlåtandet: "Sammantaget visar min granskning att projektet uppfyller 
gällande utformningskrav för tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga " 
 
Brandskydd 
Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Catrin Eberius Dufva, Fire AB. 
 
Dagvatten 
Av yttre VA-situationsplan framgår att dagvatten fördröjs i magasin på egen 
fastighet. 
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Urklipp ur yttre VA-situationsplan 
 
Parkering 
Sökande har inkommit med nedanstående skrivelse angående 
parkeringsplatser:  

"Antalet p-platser på egen fastighet är 18 st (inkl. 2 st. parkeringsplatser för 
rörelsehindrade) vilket följer den bedömning vi vanligtvis utgår ifrån där vi 
beräknar 0,5 platser/personal. Dvs behovet är rent teoretiskt ca 30 x 0,5 = 17,5 
platser. 

Utöver ovan så kommer det att finnas ett stort antal avlämningsplatser, ca 20 st, 
på lokalgatan i form av en kantstensparkering som löper längs med hela 
skolfastigheten. Detta för att skapa en säker miljö som möjliggör för föräldrar 
att hämta och lämna med bil i de fall det är nödvändigt." 

Avfall 
Avfall hanteras i sophus med placering intill lokalgata. 

Yttranden och remisser 
Åtgärden innebär inte en avvikelse från detaljplanen varför ej aktuellt med 
underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Remiss har skickats till Miljö- och livsmedelsavdelningen, VA-avdelningen, 
GataParkTrafik, Mark- och exploateringsavdelningen, Brandkåren Attunda. 
Yttrande har inkommit från Mark- och exploateringsavdelningen, se bilaga 19. 
 

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 bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 
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2020-12-30 BMN 21/0001 

 
 

 

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 §§ PBL.  

Bedömning 
Fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 
Åtgärden strider inte mot detaljplanen.  
Ljudkrav i detaljplan uppfylls. Ljudkrav i byggnad är ett tekniskt 
egenskapskrav som bedöms i samband med prövning av startbesked. 
Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt. 
Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och 
materialverkan. 
Föreslagen lösning för dagvattenhantering är förenlig med detaljplanen.  
Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. En angöringsplats för bilar finns och 
parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas efter behov inom 25 meters 
gångavstånd från tillgänglig och användbar entré. 
Brandskydd är ett tekniskt egenskapskrav som bedöms i samband med 
prövning av startbesked. 
Synpunkter från Mark- och exploateringsavdelningen har bemötts/tillgodosetts. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap. 30 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 
 

Barnperspektiv 
Vad är barnens bästa?  
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 
byggregler (BBR).  
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 
till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och 
fritid). 
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell 
åtgärd är för barnets bästa. 
  

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked 
meddelats. 
Bergvärme kräver tillstånd från Miljö- och Livsmedelsavdelningen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-08-31. 
2. Projektbeskrivning som inkom 2020-11-07 
3. Svar från sökande som inkom 2020-12-06 
4. Bilaga riktlinjer Upplands Bro som inkom 2020-11-07 
5. Svar på föreläggande om komplettering som inkom 2020-12-06 
6. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-13 
7. Markplaneringsritning som inkom 2020-12-06 
8. Tvärsektioner som inkom 2020-12-06 
9. Marksektionsritning som inkom 2020-12-06 
10. Yttre VA-plan som inkom 2020-12-06 
11. Dagvattenberäkningar som inkom 2020-11-07 
12. Planritningar som inkom 2020-11-07 
13. Fasadritningar med marklinjer som inkom 2020-12-06  
14. Sektionsritningar som inkom 2020-11-07 
15. Ritning vindsplan som inkom 2020-12-21 
16. Takplan som inkom 2020-11-07 
17. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2020-12-06 
18. Dagsljusutredning som inkom 2020-12-06 
19. Remissvar från Mark- och exploateringsavdelningen som inkom 2020-

11-27 
20. Fasadritning 

Beslut sänds till 
Delgivningskvitto: 
 Sökande  
 Fastighetsägare 

Kungörelse: 
 Brogård 1:169,  
 Brogård 1:175,  
 Brogård 1:174,  
 Brogård 1:184 
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