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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Bygg- och miljönämnden

2016-11-17

Plats och tid

Dävensö, 17 november 2016, kl 15.00- 18.00

Ajournering

Kl. 16.11- 16.20

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Lars Brofalk, ordförande (C)

Jarl Teljstedt (KD)

Jan Lannefelt, 1:a vice ordförande (S)

Kerstin Arvidsson (C) §§ 87-92

Minna Ahokas, 2:e vice ordförande (M)

Joakim Bencker (M)

Jan Westin (S)
Sebastian Blomberg (MP)
Göran Malmestedt (M)
Börje Wredén (L)
Mathias Rantanen- Samhällsbyggnadschef, Elin Vrij- Kommunsekreterare, Olle
Nykvist- Nämndsekreterare, Olof Forsberg- Bygglovschef, Åsa BergströmMiljöchef, Henrik Kristensson- Va-chef § 95, Galina Gorodetskaja- Miljöinspektör
§ 95, Anna Davidsson- miljöinspektör § 95 Anders Flygt- praktikant bygglov, Ylva
Rathsman- miljöinspektör § 89, Michaela Österlund- Bygglovshandläggare § 90,
Theres Skröder- Miljöinspektör § 91-92.

Övriga deltagare

Minna Ahokas (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-11-22
kl. 09.00

Paragrafer

§§ 87 - 97

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Elin Vrij

Ordförande

..................................................................
Lars Brofalk (C)

Justerare

..................................................................
Minna Ahokas (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Datum för anslags uppsättande:

2016-11-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Elin Vrij
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 87

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Yttrande avseende förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i
Upplands-Bro, (FÖP 2016)
Dnr Ecos 13/0367

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna bygglovs- och
miljöavdelningens gemensamma förslag till yttrande daterad 11 november
2016 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 8 juli 2016 fått Förslag till fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, (FÖP 2016).
Samhällsbyggnadskontorets Bygglovsavdelning och Miljöavdelning har i
tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och
miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt
miljöbalken.
Bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen anser att förslaget för Fördjupad
översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2016, kan
tillstyrkas under förutsättning att synpunkterna i yttrandet beaktas.

Beslutsunderlag
•
•

Utställningshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 8 juli
2016.
Bygglovs- och Miljöavdelningens gemensamma tjänsteskrivelse den 11
november 2016.

Reservation
Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) reserverar sig mot att FÖP för
Landsbygden begränsar för markägare hur de vill placera sina byggprojekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Fortsättning § 87

Protokollsanteckning
Börje Wredén (L), Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) tillåts lämna
följande protokollsanteckning:
”Förslaget till fördjupad översiktsplan för framtiden har nu varit på samråd.
Synpunkter från kommunens invånare och andra är mycket viktiga för
Bygg- och miljönämndens bedömning av olika aspekter på planen, men har
i det här skedet inte funnits tillgängliga för nämndens bedömning. Eftersom
det i särskild hög grad är Bygg- och miljönämnden som berörs av planen
bör nämnden därför på lämpligt sätt involveras även i det fortsatta arbetet.
Vi hänvisar i övrigt till M och L protokollsanteckning vid beslutet i KS
ärende § 76 den 8 juni 2016 enligt följande:
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro, som antogs i början av
föregående mandatperiod, ger ett gott stöd för en positiv utveckling av
kommunens landsbygd. Eftersom den emellertid ger riktlinjer på en generell
nivå är arbetet med en fördjupad plan för landsbygden viktigt. Det är
angeläget att ta hänsyn till olika kommundelars förutsättningar och inte
minst att ge stöd till konkreta beslut och genomförandeprocesser.
Förutsättningar för att arbeta och bo på landsbygdens egna villkor måste
vara både en utgångspunkt och ett mål för kommunen. Det är såväl ett mål
som ett medel att släppa loss landsbygdens egen utvecklingskraft. När
kommunstyrelsen nu beslutar att sända ut ett förslag till fördjupad
översiktsplan för utställning återstår fortfarande viktigt arbete. Synpunkter
från kommuninvånare och andra viktiga! Vi har därför självfallet inte nu
tagit slutlig ställning till detta. Men, det är den nuvarande politiska
majoritetens ledande politiker som är styrgrupp för arbetet. Hade vi varit det
hade vi inte skickat ut förslaget i dess nuvarande form, utan i åtminstone två
viktiga avseenden skulle det varit annorlunda:
1. Utvecklingsstrategin för Upplands- Bros landsbygd ska ha utgångspunkt i
de ca 50 större bebyggelsegrupper som redovisas i ÖP 2010. Såväl den
fördjupade översiktsplanens text som dess kartbild ska tydligt ange detta.
Det är de boende och verksamma här, i ”byarna”, som utgör grunden för
landsbygden och dess utveckling. Landsbygdsutveckling handlar om att
frigöra utvecklingskraft för dess byar, inte skapa begränsningar. Byarna ska
kunna växa och bidrar därmed även till hela kommunens utveckling.
Miljökrav ska hanteras ambitiöst och flexibelt, t.ex. genom att lokala VAlösningar är alternativ till det kommunala systemet. Andra aspekter på
bebyggelseutveckling och service, som i materialet beskrivs som
”landsbygdskärna”, ”utvecklingsområde” eller ”utvecklingsstråk” kan
komplettera grundstrukturen när det är lämpligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Fortsättning § 87
En bebyggelseutveckling med stöd i dessa bebyggelsegrupper och generell
möjlighet till enskilda kompletteringar av befintlig bebyggelse är en
nödvändighet om landsbygden överhuvudtaget ska kunna utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar. De riktlinjer som föreslås för
bebyggelseutveckling; utformning och placering av ny bebyggelse,
infrastruktur, tekniska försörjningar och annan offentlig service, är till just
för att säkerställa att den mer spridda bebyggelsen blir bra och i grunden
möjlig.
2. Den fördjupade översiktsplanen måste tydligt klargöra och ta ställning för
att den täta befintliga bebyggelsen inom försvarets s.k. påverkansområde
kan utvecklas med en god bebyggd miljö och förutsättningar att lösa vattenoch avloppsfrågorna. Dessa områden kan även utan ny tillkommande
bebyggelse bidra till underlag för skola, förskola, kollektivtrafik m.m. utan
påverkan på landskapsbilden och utan att försämra landsbygdens värden.
Enskilda boendes möjligheter att på ett likvärdigt sätt förbättra sina
fastigheter kan inte på något sätt påtagligt försvåra utnyttjandet av
Kungsängens övnings- och skjutfält eller i annat avseende motverka
totalförsvarets intressen. Den fördjupade översiktsplanen är det naturliga
och bäst lämpade sammanhanget att lösa konflikter med riksintresset för
försvaret om bebyggelsens omfattning.”
Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 88

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Yttrande Näringslivsstrategi till
Kommunstyrelsen
Dnr Bmn 16/0016

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna bygglovsoch miljöavdelningens förslag till yttrande daterat 27 oktober 2016 till
Kommunstyrelsen.
__________

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna bygglovsoch miljöavdelningens förslag till yttrande daterat 27 oktober 2016 till
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L), föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar att som
yttrande till Kommunstyrelsen överlämna följande:
Nämnden ser positivt på förslaget. Aspekter på Bygg- och miljönämndens
bidrag till genomförandet av strategin kan dock med fördel belysas ytterligare.
Ett område är förutsättningarna för det småskaliga näringslivet och inte minst
lokalförsörjningsfrågan. I förslaget till näringslivsstrategi framhålls vikten av
en hög grad av planberedskap med inventerat markinnehav och en aktiv
markstrategi för att främja mindre företags expansionsmöjligheter. Nämnden
vill dock utifrån sitt perspektiv framhålla att en god planberedskap för det
småskaliga näringslivet i hög grad beror på hur väl anpassade och inte minst
flexibla kommunens planer är över lag.
Småföretagen är en viktig byggsten i ett väl fungerande samhälle. Förutom att
skapa arbetstillfällen ger de underlag till lokal service och handel. När det nu
byggs mycket är det viktigt att det inte bara handlar om att det ska finnas en
fördelning mellan bostadstyper och upplåtelseformer eller att skolor, förskolor
och äldreboenden planeras in utan att man också möjliggör lokaler för
företagande t.ex. kontor, butiker etc. Blandade funktioner som bidrar till vad
som kan uppfattas som stadsmässighet är en strävan i dagens planering, även i
Upplands-Bro. I vilket fall är bristen på mindre lokaler en hämmande faktor för
att utveckla det lokala näringslivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Fortsättning § 88
Det är ofta lämpligt att detaljplaner t ex anger att lokaler för handel och kontor
får inrymmas i byggnaders bottenvåning. Bygg- och miljönämnden anser
härutöver att man bör pröva om nya detaljplaner överhuvudtaget som regel inte
endast ska ange bostäder som användning, utan även verksamheter. Det kan
även övervägas att på enklaste vis ändra användningsområden i befintliga
planer på samma sätt.
Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) föreslår att Bygg- och
miljönämnden beslutar enligt Börje Wredén (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden fick den 26 oktober 2016 förslag till
Näringslivsstrategi på remiss från Kommunstyrelsen. Bygglovs- och
miljöavdelningen ställer sig i stort positiv till föreslagen strategi men har vissa
synpunkter som framförs i förslag till yttrande daterat 27 oktober 2016.

Beslutsunderlag
•
•
•

Remiss som inkom den 26 oktober 2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande daterat 27 oktober 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Bygglovs- och
miljöavdelningens förslag och Börje Wredéns (L) förslag. Ordföranden ställer
dessa mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden beslutar enlig
Bygglovs- och miljöavdelningens förslag till beslut.

Reservation
Börje Wredén (L), Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 89

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Samråd av förslag till detaljplan för
Församlingslokal i Bro (Bro-Råby
3:128, del av Finnsta 1:2)
Dnr Ecos 16/0603

Beslut
Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
daterad 5 oktober 2016 till Kommunstyrelsen.
__________

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har den 5 september 2016 fått förslag till detaljplan
för församlingslokal i Bro (Bro-Råby 3:128, del av Finnsta 1:2) för yttrande.
Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i den
gemensamma tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från
Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och
bygglagen samt Miljöbalken.
Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen anser att förslag till detaljplan för
församlingslokal i Bro kan tillstyrkas under förutsättning att synpunkterna i
detta yttrande beaktas.

Beslutsunderlag
•
•

Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 5
september 2016.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.

Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 90

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Rivningslov inför nybyggnation av
flerbostadshus på fastigheten Bro
Prästgård 6:29
Dnr Bygg.2016.61

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om rivningslov av affärshus på
fastigheten Bro Prästgård 6:29 med stöd av Plan- och bygglagen
(2010:900) PBL 9 kap. 34 §.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57
Timdebitering:
8 400 kronor
Totalt:
8 400 kronor
__________

Sammanfattning
Ansökan avser rivnings av affärshus och nybyggnation av ett flerbostadshus på
fastigheten Bro Prästgård 6:29. Den byggnad som rivningsansökningen avser
går under benämningen Viktor Jonssons affär. Ansökan gällande
nybyggnationen av flerbostadshuset är delvis placerad där Viktor Jonssons
affär är belägen. Viktor Jonssons affär är inom ett ur lokalhistoriskt värdefullt
område och bidrar till förståelse av tätortens historia. Byggnaden har bevarat
sin äldre karaktär. Förutsättningarna för att bevilja rivningslov enligt PBL 9
kap. 34 § är att byggnaden inte bör bevaras på grund av byggnadens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Byggnaden har trots att
den sedan nedläggningen av affärsverksamheten inte förlorat sin karaktär och
betydelse ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Bygglovsavdelningen förslår därför
att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om rivningslov för affärshus på
fastigheten Bro Prästgård 6:29 med stöd av PBL 9 kap. 34 §.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Ansökan som inkom 3 februari 2016
Situationsplan som inkom 7 oktober 2016
Yttrande från Stockholms länsmuseum som inkom 20 oktober 2014
Reviderat yttrande från Stockholms länsmuseum som inkom 10 november
2014
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2016

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Sökande – delges med delgivningskvitto

Utdragsbestyrkande

9 (27)

PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

§ 91

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Förhandsbesked för nybyggnad av
lokal på fastigheten Håbo
Häradsallmänning S:1
Dnr Bygg.2016.426

Beslut
1. Meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av slamlager i
enlighet med inkomna handlingar på fastigheten Håbo Häradsallmännings
S:1 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med nedan följande
villkor.
• Byggnad avseende slamlager hantering ska utformas med sluten fasad
för att minska luktspridningen.
• Geoteknisk undersökning ska utföras.
• Dagvattenutredning ska utföras för att säkerställa att nyckelbiotopen
inte påverkas.
• Verksamheten ska vara inhägnad.
• Fornminne, nyckelbiotopsområde och anslutande ej undersökt mark
skyddas för all typ av anläggning.
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57
Förhandsbesked:
8 400 kronor
Kommunicering:
1 780 kronor
Kungörelse:
262 kronor
Summa:
10 442 kronor
__________

Förslag till beslut
1. Meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av slamlager i
enlighet med inkomna handlingar på fastigheten Håbo Häradsallmännings
S:1 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17 § med nedan följande
villkor.
• Byggnad avseende slamlager hantering ska utformas med sluten fasad
för att minska luktspridningen.
• Geoteknisk undersökning ska utföras.
• Dagvattenutredning ska utföras för att säkerställa att nyckelbiotopen
inte påverkas.
• Verksamheten ska vara inhägnad.
• Fornminne, nyckelbiotopsområde och anslutande ej undersökt mark
skyddas för all typ av anläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Fortsättning § 91
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57
Förhandsbesked:
8 400 kronor
Kommunicering:
1 780 kronor
Kungörelse:
262 kronor
Summa:
10 442 kronor

Förslag till beslut på sammanträdet
Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) föreslår att Bygg- och
miljönämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Börje Wredén (L) föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår förhandsbesked
avseende nybyggnad av slamlager på fastigheten Håbo Häradsallmännings S:1
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 2-4 §§ samt 9 kap. 17 §

Sammanfattning
Käppalaförbundet har 15 september 2016 inkommit med ansökan om
förhandsbesked för uppförande av slamlager. Slamlagret ska kunna rymmas
10 000 ton slam vilket kräver en yta om ca en hektar plus omgivande mark för
hantering av dagvatten. Slamlagret kommer att bestå av en hårdgjord yta och
en anslutningsväg avsedd för tung trafik fram till lagringsytan. Utformningen
av ytan och dess markplanering är ännu inte fastställt.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan som inkom 15 september 2016
Situationsplan som inkom 15 september 2016
Principförslag markplanering som inkom 15 september 2016
Orienteringskarta som inkom 15 september 2016
Lokaliseringsutredning utförd 2015-05-19 som inkom 15 september 2016
Yttrande som inkom 11 oktober 2016
Yttrande som inkom 18 oktober 2016
Yttrande som inkom 18 oktober 2016
Yttrande som inkom 21 oktober 2016
Yttrande som inkom 24 oktober 2016
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut,
Samhällsbyggnadskontorets förslag och Börje Wredéns (L) förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden
beslutar enlig Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Fortsättning § 91

Reservation
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
”Upplands-Bro kommun genom Bygg- och miljönämnden har tidigare
avstyrkt Käppalaförbundets planerade slamlager i ett mycket närliggande
område. Det projektet skulle hantera upp till 25 000 ton slam per år.
Aktuellt projekt skall enligt ansökan kunna hantera upp till 20 000 ton per
år. I allt väsentligt kvarstår de förutsättningar som låg till grund för
kommunens tidigare ställningstagande. I parallellt ärende förbjuder nu
Bygg- och miljönämnden Käppalaförbundet att bedriva mellanlagring av
slam inom fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1.
Bygg- och miljönämnden konstaterar att den aktuella verksamheten strider
inte bara mot plan- och bygglagen utan även mot 3 kap 1-2 §§ och 4 §
miljöbalken. Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning
som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Aktuell verksamhet
är inte i överensstämmelse med den i december 2011 antagna
översiktsplanen för Upplands-Bro. Området är inte heller utpekat som
lämpligt för verksamheten i den i maj 2010 antagna regionplanen för
Stockholms län, liksom inte heller i det förslag till ny regionplan som nu
behandlas.
Inte heller 2 kap 6 § Miljöbalken är uppfylld. För en verksamhet eller
åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en
plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Den
prövning av alternativa platser för lokalisering som Käppalaförbunet
redovisar är helt otillräcklig då den endast behandlar alternativen lägen i
nära anslutning till varandra. Verksamheten är av regional karaktär och
betydelse och lokaliseringsfrågor behöver prövas seriöst i ett regionalt
perspektiv. Upplands-Bro kommun har i tidigare yttrande över Käppalas
planer på slamlagring i området framhållit detta.
I december 2011 antagen gällande översiktsplan för Upplands-Bro anger
att på landsbygden har de areella näringarna, i det här fallet skogsbruket,
företräde framför andra exploateringsintressen. Det aktuella området är
inte utpekat i översiktsplanen som befintligt eller planerat
verksamhetsområde utan ingår i ett större sammanhängande skogsområde
norr om E18 som översiktsplanen pekar ut som viktigt för rekreation och
friluftsliv.
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Bygg- och miljönämnden konstaterar att aktuell verksamhet negativt skulle
påverka förutsättningarna för skogsområdets användning för dessa syften i
högre grad än enbart genom den areal som verksamheten i sig utnyttjar,
utan även genom att försämra upplevelsevärden i ett större område varvid
risken för störande lukt vid hantering av avloppsslammet är uppenbar.
Även boende inom ett större område riskerar att drabbas av detta.
I översiktsplanen har hänsyn tagits till att kommunen ska kunna ta sitt
ansvar för regionalt viktiga kommunaltekniska funktioner. Det sker
framförallt genom att verksamhetsområdet vid Högbytorp har utökats till
det dubbla jämfört med tidigare. Området är särskilt avsett för
verksamheter av den art som Käppalaförbundet vill bedriva och har också
utnyttjats av Käppalaförbundet. Det är inte rimligt att aktuell
slamanläggning i strid med den antagna översiktsplanens tydliga
prioritering skulle lokaliseras utanför de områden som översiktsplanen har
angett för den här typen av verksamhet.
Med hänsyn dels till den snabba tillväxten i Stockholmsregionen med stor
efterfrågan på områden för arealkrävande och miljöstörande verksamheter
och dels Upplands-Bros geografiska läge är översiktsplanens inriktningar
av central betydelse för att upprätthålla och utveckla miljö-, natur- och
kulturvärden i kommunen.”
Beslutet skickas till:
• Fastighet Alby 4:1 - delges med rek.
• Fastighet Alby 1:12 - delges med rek.
• Fastighet Alby 1:1 - delges med rek.
• Fastighet Bro-Önsta 2:10 – meddelande om kungörelse
• Fastighet Alby 1:11 – meddelande om kungörelse
• Fastighet Tibble-Sånkan 1:1 – meddelande om kungörelse
• Fastighet Tibble-Önsta 4:42 – meddelande om kungörelse
• Fastighet Alby 5:1 – meddelande om kungörelse
• Fastighet Alby 1:10 – meddelande om kungörelse
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Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Anmälan om uppförande av slamlager
inom Håbo Häradsallmänning S:1
Dnr Ecos 15/0651-427

Beslut
Med stöd av 2 kap 2-3 §§ och 7 §, samt 26 kap 9 §, 19 §, 21-22 §§ miljöbalken
(1998:808) att förelägga Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö, org.nr.
222000-0117, om följande försiktighetsmått för mellanlagring av maximalt
10 000 ton slam, vid ett och samma tillfälle, från avloppsreningsverket inom
fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1.
1. Verksamheten ska anläggas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse
med vad verksamhetsutövaren angett och åtagit sig i anmälan daterad 25
april 2016 och komplettering av bemötande av inkomna synpunkter den 6
oktober 2016 samt vad som i övrigt framkommit i samband med
handläggningen av ärendet.
2. Anläggningen ska underhållas och skötas så att verksamheten inte medför
negativ effekt på omgivningen och risk för hälso- och miljöpåverkan
minimeras. Verksamhetsutövare ska arbeta förebyggande och utföra de
skyddsåtgärder som krävs så att skada eller olägenhet för miljön eller
människors hälsa inte uppstår.
3. Enbart Revaq-certifierat slam som uppkommit vid Käppalaförbundets
avloppsreningsverk får tas emot för mellanlagring.
4. Verksamheten ska genomföra en geoteknisk utredning och en
dagvattenutredning innan markberedning påbörjas. Utifrån resultaten från
respektive utredning så ska verksamheten ta fram ett kontrollprogram hur
verksamheten ska kontrollera flödet i utgående dagvatten så att
anläggningen inte medför större mängder ytvatten än naturmarksflöde före
byggnation. Kontrollprogram och resultat från utredningarna ska inkomma
till tillsynsmyndigheten 3 månader innan markberedning påbörjas.
5. Verksamheten ska inkomma med ett kontrollprogram till
tillsynsmyndigheten 3 månader innan anläggningen tas i drift.
Kontrollprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om hur
verksamheten ska kontrollera tätheten hos den hårdgjorda täta ytan samt
slutna tanken innehållande lakvatten. Det ska även innehålla uppgifter om
hur verksamheten ska kontrollera föroreningshalten i utgående dagvatten.
6. All mellanlagring av slam ska ske på hårdgjord tät yta där bildat lakvatten
kan samlas upp för att omhändertas.
7. Sökande ska anlägga en anordning för hjulrengöring. Anordning för
hjulrengöring ska vara tät. Spillvatten och/eller avfall som produceras i
samband med hjulrengöring ska samlas upp för att omhändertas.
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8. Alla körytor inne i lagret och innan anordning för hjulrengöring ska ses
som ytor där föroreningsrisk finns. Körytorna inne i lagret och innan
anordning för hjulrengöring ska vara täta och bildat lakvatten ska samlas
upp för att omhändertas.
9. Hårdgjorda ytor och övriga ytor ska hållas rena för att minska risk för
vidare spridning av slam samt minska risken för eventuellt läckage av
näringsämnen eller smittor.
10. Den slutna tanken innehållande lakvatten ska förses med ett trådlöst
nivålarm.
11. Slammet ska lagras väder- och vindskyddat så att lukt- eller
damningsolägenheter så långt som möjligt förhindras.
12. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att Naturvårdsverkets riktvärden
för buller från industrier (Rapport 6538, 2015, Vägledning om industri- och
annat verksamhetsbuller) inte överskids.
13. Verksamheten ska journalföra in- och borttransporterat slam från
mellanlagringen på fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1. I journalen ska
bland annat information finnas om mängd in- och borttransporterat slam,
datum och till vem slammet levereras. Verksamheten ska kunna visa
journal över in- och borttransporterat slam från mellanlagringen på begäran
från tillsynsmyndighet. Journal ska sparas i tre år.
14. Vid klagomål på verksamheten ska verksamhetsutövaren utreda klagomålet
och vid behov vidta åtgärder för att avhjälpa negativ påverkan på hälsa eller
miljö. Miljöavdelningen ska informeras om eventuella klagomål.
15. Årsrapport ska skickas in till Bygg- och miljönämnden senast den 31 mars
varje år. Vilka uppgifter som ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden
ska tas fram i samråd mellan Käppalaförbundet och tillsynsmyndighet.
16. Alla berörda personer som sköter den dagliga driften ska känna till byggoch miljönämndens beslut.
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av taxa för Upplands-Bro kommun
för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen respektive strålskyddslagen
antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2009, § 113 att debitera
Käppalaförbundet (org.nr. 222000-0117) 39 523kr]
__________
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Förslag till beslut
Med stöd av 2 kap 2-3 §§ och 7 §, samt 26 kap 9 §, 19 §, 21-22 §§ miljöbalken
(1998:808) att förelägga Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö, org.nr.
222000-0117, om följande försiktighetsmått för mellanlagring av maximalt
10 000 ton slam, vid ett och samma tillfälle, från avloppsreningsverket inom
fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1.
1. Verksamheten ska anläggas och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse
med vad verksamhetsutövaren angett och åtagit sig i anmälan daterad 25
april 2016 och komplettering av bemötande av inkomna synpunkter den 6
oktober 2016 samt vad som i övrigt framkommit i samband med
handläggningen av ärendet.
2. Anläggningen ska underhållas och skötas så att verksamheten inte medför
negativ effekt på omgivningen och risk för hälso- och miljöpåverkan
minimeras. Verksamhetsutövare ska arbeta förebyggande och utföra de
skyddsåtgärder som krävs så att skada eller olägenhet för miljön eller
människors hälsa inte uppstår.
3. Enbart Revaq-certifierat slam som uppkommit vid Käppalaförbundets
avloppsreningsverk får tas emot för mellanlagring.
4. Verksamheten ska genomföra en geoteknisk utredning och en
dagvattenutredning innan markberedning påbörjas. Utifrån resultaten från
respektive utredning så ska verksamheten ta fram ett kontrollprogram hur
verksamheten ska kontrollera flödet i utgående dagvatten så att
anläggningen inte medför större mängder ytvatten än naturmarksflöde före
byggnation. Kontrollprogram och resultat från utredningarna ska inkomma
till tillsynsmyndigheten 3 månader innan markberedning påbörjas.
5. Verksamheten ska inkomma med ett kontrollprogram till
tillsynsmyndigheten 3 månader innan anläggningen tas i drift.
Kontrollprogrammet ska bland annat innehålla uppgifter om hur
verksamheten ska kontrollera tätheten hos den hårdgjorda täta ytan samt
slutna tanken innehållande lakvatten. Det ska även innehålla uppgifter om
hur verksamheten ska kontrollera föroreningshalten i utgående dagvatten.
6. All mellanlagring av slam ska ske på hårdgjord tät yta där bildat lakvatten
kan samlas upp för att omhändertas.
7. Sökande ska anlägga en anordning för hjulrengöring. Anordning för
hjulrengöring ska vara tät. Spillvatten och/eller avfall som produceras i
samband med hjulrengöring ska samlas upp för att omhändertas.
8. Alla körytor inne i lagret och innan anordning för hjulrengöring ska ses
som ytor där föroreningsrisk finns. Körytorna inne i lagret och innan
anordning för hjulrengöring ska vara täta och bildat lakvatten ska samlas
upp för att omhändertas.
Justerandes sign
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9. Hårdgjorda ytor och övriga ytor ska hållas rena för att minska risk för
vidare spridning av slam samt minska risken för eventuellt läckage av
näringsämnen eller smittor.
10. Den slutna tanken innehållande lakvatten ska förses med ett trådlöst
nivålarm.
11. Slammet ska lagras väder- och vindskyddat så att lukt- eller
damningsolägenheter så långt som möjligt förhindras.
12. Verksamheten ska bedrivas på sådant sätt att Naturvårdsverkets riktvärden
för buller från industrier (Rapport 6538, 2015, Vägledning om industri- och
annat verksamhetsbuller) inte överskids.
13. Verksamheten ska journalföra in- och borttransporterat slam från
mellanlagringen på fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1. I journalen ska
bland annat information finnas om mängd in- och borttransporterat slam,
datum och till vem slammet levereras. Verksamheten ska kunna visa
journal över in- och borttransporterat slam från mellanlagringen på begäran
från tillsynsmyndighet. Journal ska sparas i tre år.
14. Vid klagomål på verksamheten ska verksamhetsutövaren utreda klagomålet
och vid behov vidta åtgärder för att avhjälpa negativ påverkan på hälsa eller
miljö. Miljöavdelningen ska informeras om eventuella klagomål.
15. Årsrapport ska skickas in till Bygg- och miljönämnden senast den 31 mars
varje år. Vilka uppgifter som ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden
ska tas fram i samråd mellan Käppalaförbundet och tillsynsmyndighet.
16. Alla berörda personer som sköter den dagliga driften ska känna till byggoch miljönämndens beslut.
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av taxa för Upplands-Bro kommun
för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen respektive strålskyddslagen
antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2009, § 113 att debitera
Käppalaförbundet (org.nr. 222000-0117) 39 523kr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar Med stöd av 2
kap 6 §, 3 kap 1-2 §§ och 4 §, samt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) att
förbjuda Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö, org.nr. 222000-0117,
bedriva mellanlagring av slam inom fastigheten Håbo Häradsallmänning S:1.
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Sammanfattning
Anmälan om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall enligt
verksamhetskod 90.40 i miljöprövningsförordningen togs emot av Bygg- och
miljönämnden den 23 november 2015. Senast reviderad anmälan, som
miljöavdelningen bedömde som komplett, togs emot av Bygg- och
miljönämnden den 25 april 2016.
Miljöavdelningen anser att verksamheten kan anses förenlig med gällande
översiktsplan för Upplands-Bro kommun. Det området där Käppalaförbundet
vill anlägga ett slamlager omfattas inte av detaljplan, är placerat precis utanför
tätortsavgränsning och omfattas inte av Grönkil enligt RUFS 2010. Området är
inte utpekat som riksintresse eller skyddsvärden enligt Länsstyrelsens
WebbGIS länskarta Stockholms län.
Miljöavdelningen bedömer att mellanlagring av maximalt 10 000 ton slam, vid
ett och samma tillfälle, från avloppsreningsverket inom fastigheten Håbo
Häradsallmänning S:1 kan bedrivas i enlighet med anmälan förutsatt att
försiktighetsmåtten i detta beslut följs. För att minska föroreningsrisk från
slamlagret till yt- och grundvatten så anser miljöavdelningen det motiverat att
allt förorenat vatten ska samlas upp och omhändertas. För att minska risk för
olägenhet i form av lukt så ska allt slam inom verksamhetsområdet förvaras
väder- och vindskyddat.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Anmälan som inkom den 23 november 2015

•

Håbo-Tibble gruppens hemställan om samråd som inkom den 21 januari
2016

•

Komplettering till anmälan som inkom 26 januari 2016, 2 mars 2016, 5
april 2016 och 25 april 2016

•

Käppalaförbundets bemötande av inkomna synpunkter den 12 augusti 2016

•

Käppalaförbundets komplettering av bemötande av inkomna synpunkter
den 6 oktober 2016

•

ÖP 2010, Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, antagen av
Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 162

•

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, http://viss.lansstyrelsen.se/,
hämtad 26 oktober 2016

•

Artportalen, www.artportalen.se, hämtad 26 oktober 2016

•

SGUs kartvisare brunnar och genomsläpplighet,
https://apps.sgu.se/kartvisare/, hämtad 26 oktober 2016
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•

Länsstyrelsens WebbGIS länskarta Stockholms län, http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/, hämtad 2
november 2016

•

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2015. Att sluta kretsloppet – en EUhandlingsplan för den cirkulära ekonomin. Meddelande från kommissionen
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén samt Regionkommitén. Bryssel, Belgien.

•

Mirlean N. & Roisenberg A. (2006): The effect of emissions of fertilizer
production on the environment contamination by cadmium and arsenic in
southern Brazil. Environmental Pollution 143 (2006) pp. 335-340.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut,
Samhällsbyggnadskontorets förslag och Börje Wredéns (L) förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Bygg- och miljönämnden
beslutar enlig Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Reservation
Börje Wredén (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt
följande:
”Upplands-Bro kommun genom Bygg- och miljönämnden har tidigare
avstyrkt Käppalaförbundets planerade slamlager i ett mycket närliggande
område. Det projektet skulle hantera upp till 25 000 ton slam per år. Aktuellt
projekt skall enligt ansökan kunna hantera upp till 20 000 ton per år. I allt
väsentligt kvarstår de förutsättningar som låg till grund för kommunens
tidigare ställningstagande.
Bygg- och miljönämnden konstaterar att den aktuella verksamheten strider
mot 3 kap 1-2 §§ och 4 § Miljöbalken. Mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Aktuell verksamhet är inte i överensstämmelse med den i december 2011
antagna översiktsplanen för Upplands-Bro. Området är inte heller utpekat
som lämpligt för verksamheten i den i maj 2010 antagna regionplanen för
Stockholms län, liksom inte heller i det förslag till ny regionplan som nu
behandlas.
Inte heller 2 kap 6 § är uppfylld. För en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig
med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön.
Justerandes sign
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Den prövning av alternativa platser för lokalisering som Käppalaförbunet
redovisar är helt otillräcklig då den endast behandlar alternativen lägen i
nära anslutning till varandra. Verksamheten är av regional karaktär och
betydelse och lokaliseringsfrågor behöver prövas seriöst i ett regionalt
perspektiv. Upplands-Bro kommun har i tidigare yttrande över Käppalas
planer på slamlagring i området framhållit detta.
I december 2011 antagen gällande översiktsplan för Upplands-Bro anger att
på landsbygden har de areella näringarna, i det här fallet skogsbruket,
företräde framför andra exploateringsintressen. Det aktuella området är inte
utpekat i översiktsplanen som befintligt eller planerat verksamhetsområde
utan ingår i ett större sammanhängande skogsområde norr om E18 som
översiktsplanen pekar ut som viktigt för rekreation och friluftsliv. Bygg- och
miljönämnden konstaterar att aktuell verksamhet negativt skulle påverka
förutsättningarna för skogsområdets användning för dessa syften i högre
grad än enbart genom den areal som verksamheten i sig utnyttjar, utan även
genom att försämra upplevelsevärden i ett större område varvid risken för
störande lukt vid hantering av avloppsslammet är uppenbar. Även boende
inom ett större område riskerar att drabbas av detta.
I översiktsplanen har hänsyn tagits till att kommunen ska kunna ta sitt
ansvar för regionalt viktiga kommunaltekniska funktioner. Det sker
framförallt genom att verksamhetsområdet vid Högbytorp har utökats till det
dubbla jämfört med tidigare. Området är särskilt avsett för verksamheter av
den art som Käppalaförbundet vill bedriva och har också utnyttjats av
Käppalaförbundet. Det är inte rimligt att aktuell slamanläggning i strid med
den antagna översiktsplanens tydliga prioritering skulle lokaliseras utanför
de områden som översiktsplanen har angett för den här typen av
verksamhet.
Med hänsyn dels till den snabba tillväxten i Stockholmsregionen med stor
efterfrågan på områden för arealkrävande och miljöstörande verksamheter
och dels Upplands-Bros geografiska läge är översiktsplanens inriktningar av
central betydelse för att upprätthålla och utveckla miljö-, natur- och
kulturvärden i kommunen.”
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Protokollsanteckning
Sebastian Blomberg (MP) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet tycker att det är bra att reningen av slam blivit väsentligt
bättre men ser fortsatt bekymmer vad gäller spridning av slam på
åkermark. Samtidigt som reningsprocesserna blivit väsentligt mycket
bättre äter vi allt mer läkemedel som går ut i avloppen. Slammet innehåller
bl.a. metaller, läkemedelsrester och kemikalier därför krävs ännu bättre
metoder för rening av slammets beståndsdelar och minskad produktion av
mängden slam. Miljöpartiet ser positivt på att avfall cirkuleras och förs
tillbaka in i kretsloppet med det ska ske med säkra metoder som inte leder
till kontaminering av vår miljö.”
Beslutet skickas till:
• Enligt sändlista
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Bygg- och miljönämnden
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2016-11-17

Förhandsbesked för nybyggnad av två
fritidshus på fastigheten Udden 1:6,
Udden 2
Dnr Bygg.2016.262

Beslut
1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till Bygglovsavdelningen
för att utreda om det går att anordna väg då vägområdet omfattas av
strandskydd samt se i vilken utsträckning åtgärden påverkar skogsmiljön.
2. Bygg- och miljönämnden ger även Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag
att utreda möjlighet till ny placering inom strandskyddet.
__________

Förslag till beslut
1. Meddela negativit förhandsbesked avseende nybyggnad av två fritidshus i
enlighet med inkomna handlingar på fastigheten Udden 1:6 med stöd av
bestämmelserna i 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) med hänvisning
till PBL 2 kap. 2, 5 och 6 §§
2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57
Förhandsbesked:
Kommunicering:
Kungörelse:
Summa:

5 040 kronor
1 780 kronor
262 kronor
7 082 kronor

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Lannefelt (S) föreslår att Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet
till Bygglovsavdelningen för utredning om det går att anordna väg då
vägområdet omfattas av strandskydd samt se i vilken utsträckning åtgärden
påverkar skogsmiljön.
Börje Wredén (L) föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Jan
Lannefelts (S) förslag till beslut med tillägget att man även uppdrar åt
Samhällsbyggnadskontoret att utreda möjlighet till ny placering inom
strandskyddet.
Minna Ahokas (M), Göran Malmestedt (M) Föreslår att Bygg- och
miljönämnden beslutar enligt Jan Lannefelts (S) förslag till beslut med Börje
Wredéns (L) förslag om tillägg.
Jan Lannefelt (S) föreslår att man beslutar om enligt eget förslag till beslut med
Börje Wredéns (L) förslag om tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Fortsättning § 93

Sammanfattning
Ägarna till fastigheten Udden 1:6 har ansökt om förhandsbesked om bygglov
för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Udden 1:6. Avsikten är att vid
ett positivt förhandsbesked avstycka två nya fastigheter om ca 2500 m2 och
2700 m2. Fastigheten Udden 1:6 är belägen i kommunens norra del och utgörs
av landsbygd, utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse,
men i närhet av detaljplanelagt område Sjöhagen. Fastigheten har en areal på
105 061 m2.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Ansökan som inkom 10 juni 2016
Situationsplan som inkom 10 augusti 2016
Översiktlig utredning för vatten och avlopp som inkom 10 augusti 2016
Fotodokumentation från platsbesök daterat13 juli 2016
Samhällsbyggnadskontoretsjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2016

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag tillbeslut,
Samhällsbyggnadskontorets förslag och Jan Lannefelts (S) förslag om
återremiss. Ordföranden frågar Bygg- och miljönämnden om ärendet ska
avgöras idag och finner att Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet ska
återremitteras.
Ordföranden finner att det finns ett förslag om tillägg till beslutet och frågar
Bygg- och miljönämnden om man kan besluta enligt Börje Wredéns (L) förslag
om tillägg till beslutet. Ordförande finner att Bygg- och miljönämnden beslutar
enligt Börje Wredéns (L) tillägg till Jan Lannefelts (S) förslag till beslut om
återremiss.
Beslutet skickas till:
• Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Överklagande av Länsstyrelsens beslut
20 oktober 2016 i ärende Viby 19:17
(4032-10201-2016)
Dnr Bygg.2015.378

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att besvära sig i ärendet gällande
Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 20 oktober 2016 (4032-10201-2016).
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Börje Wredén (L) föreslår att Bygg- och miljönämnden beslutar sig för att
besvära sig i ärendet gällande Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 20
oktober 2016 (4032-10201-2016).
Jan Lannefelt (S), Minna Ahokas (M) och Göran Malmestedt (M) föreslår att
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Börje Wredéns (L) förslag till beslut.

Sammanfattning
Den 20 oktober 2016 beslutade Länsstyrelsen i Stockholm att upphäva Byggoch miljönämnden i Upplands-Bro kommuns beslut den 12 februari 2016, § 38,
om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadhus på fastigheten Viby
19:17 i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag
•

Länsstyrelsen i Stockholms beslut 20 oktober, 4032-10201-2016 inkom 26
oktober.

Beslutet skickas till:
• Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95
1.

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Rapporter

Samhällsbyggnadschefens rapport

•

Information om den Ekonomiska prognosen, utifrån utfall januari oktober
2016, resultatprognos 2 640 tkr.

•

Informerar om att det pågår Medborgardialog på Kungsängens torg och
uppmanar till deltagande.

•

Tekniska nämnden har fått föreläggande om att upprätta verksamhetområde
i Tjusta by.

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Delegationsbeslut

1.

Tillförordnad bygglovschef 19 - 23 september 2016

2.

Bygg- och miljönämndens yttrande till Förslag till bildande av kommunalt
naturreservat för Lillsjön-Öringssjön i Upplands-Bro kommun,
(delegationsbeslut § 223).

3.

Kurs för förtroendevald, PBL- Tillsyn, ingripande och påföljder hos SKL
Dnr BMN 15/0015

4.

Anställningar Samhällsbyggnadskontoret maj-oktober 2016
Dnr BMN 16/0001

5.

DB § 223 Yttrande till Förslag till bildande av kommunalt naturreservat
för Lillsjön- Örnässjön i Upplands-Bro kommun.

6.

Anmälningar av delegationsbeslut 7 september- 31 oktober 2016
Dnr BMN 16/0001

__________

Justerandes sign
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§ 97
1.

Sammanträdesdatum:

2016-11-17

Anmälningar

2.

Kommunstyrelsens beslut § 113- Avslut av planuppdrag avseende Ådö
1:10 med flera (Ådö skog, Stora lugnet , och ekbacken
Kallelse till extra förbundsstämma för FAH - kommunerna och Miljön

3.

Regionala programmet förorenade områden 2017

4.

Kfn § 36 Beslut om budgetram för Upplands-Bro kommuns stipendier

5.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 6 september 2016

6.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 1 juni 2016

7.

Protokoll Samhällsbyggnadskontorets samverkan den 4 oktober 2016

8.

Dom- Anmälan avseende olovligt markarbete på fastigheten Upplands-Bro
Ekeby 2:81. Överklagande avslås.
Samverkansmötet polis, åklagare, länsstyrelsen och kommunerna
miljösamverkan
Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Kommunfullmäktiges beslut § 99 - Redovisning av obesvarade
medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut § 100 - Redovisning av obesvarade motioner

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Redogörelse för sluttäckning på område 3 etapp 1 Högbytorps
avfallsanläggning i Upplands-Bro kommun, Beslut
Beslut- Överklagande i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Viby 19:17 i Upplands-Bro kommunUpphäver bmn beslut § 38
Protokoll- Överklagat beslut Länsstyrelsen Tibble-Ålsta 6:22 tillbyggnad
av enbostadhus.
Preliminär tidsplan för handläggning av ansökan om villkorsändring
rörande verksamhet vid Stockholm Arlanda Airport, mål nr M6109-16
Cirkulär 16:50 från Sveriges Kommuner och Landsting - Ny version

20.

Anmälan om att anlägga lagrings- och utjämningsdamm för vatten från
hårdgjorda ytor innan rening på Högbytorp, område 1
Länsstyrelsens beslut gällande tillsyn av biotopskyddad allé vid Bro Hofs
slott, Upplands-Bro
Anmälan avseende bergtäkt, Håbo Häradsallmänning S1:1

21.

Handlingsprogram, Frööjd AB

19.

22.

Komplettering till redogörelse för sluttäckning område 3 etapp, Ragn-Sells
Avfallsbehandling
23. Underrättelse angående tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid anläggning
i Brunna, Upplands-Bro kommun, mål nr M2088-16
__________
Justerandes sign
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