
 

 

KALLELSE 1 (3)  

 Bygg- och miljönämnden 
 Datum     
  2021-10-11     

 
 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

 U
BK

20
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

04
-2

8 
   

 

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde 
Tid: torsdagen den 14 oktober 2021, kl. 15:00 

Plats: Gemaket och digitalt via Teams 

Ordförande: Börje Wredén (L)  

Sekreterare: Emine Korkmaz 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Jan Lannefelt (S) 
Dag för justering, förslag:  tisdagen den 19 oktober 2021, kl. 09:30 

Beslutsärenden 

1.  BYGG.2020.473, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus och garage ÖRÅKER 2:37 
Kronogårdsvägen 10A 

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

nybyggnad av bostadshus och garage med stöd av 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen (PBL).  

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

Avslag bygglov:   15 993kr 
Kommunicering:    1 904 kr 
Kungörelse       278 kr 
Summa:                       18 175 kr 
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2. TILLSYN.2021.21, Misstanke om olovligt byggande,
BRO-SKÄLLSTA 1:14, Tryckfärgsvägen 6

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga  

 såsom ägare för fastigheten av Bro-Skällsta 1:14 att 
riva byggnaden A på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 senast två 
månader efter att  har tagit del av detta beslut. Byggnad A visas 
och markeras i till beslutet bifogade foton, se bilaga 1. Föreläggandet 
förenas med ett löpande vite för  om 100.000 kr för varje 
period om en månad som inleds utan att föreläggandet har efterlevts 
inom den föreskrivna tiden om två månader. Föreläggandet om 
rivning förenat med vite gäller omedelbart och beslutas med stöd av 
11 kap. 20, 37 och 38 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Om detta föreläggande om rivning enligt 11 kap. 20 § PBL inte följs, 
får Bygg-och miljönämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att 
rivning av byggnaden A på fastigheten Bro-Skällsta 1:14 ska 
genomföras på  bekostnad och hur det ska ske.

3. TILLSYN.2020.33, Tillsyn om olovligt inredda
lägenheter samt yttre ändringar, Härnevi 1:41,
Härnevi Skolväg 17

Ärendet utgår.

4. ALL.2021.663, Verksamhetsplan och Intern
kontrollplan 2022

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att verksamhetsplan 2022 för
Bygg- och miljönämnden godkänns i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag.

5. Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden
2022

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden och dess beredning
för år 2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.



 
 

 

KALLELSE 3 (3)  

 Bygg- och miljönämnden 
 Datum     
  2021-10-11     

 

6.  ALL.2021.499, Laglighetsprövning avseende 
delegationsbeslut, Lindormsnäs 1:5 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden avger yttrande till Förvaltningsrätten i 
Stockholm i enlighet med bilaga. 

Rapporter 

Delegationsbeslut 
1 Delegationslista Miljö 2021-09-01 - 2021-09-28 
2 Delegationslista BYGG 2021-09-01 - 2021-09-28 
3 Delegationslista Livs 2021-09-01 - 2021-09-28 

Anmälningar 
1 Beslut gällande prövning av Upplands-Bro kommuns beslut att medge 

strandskyddsdispens på fastigheten Storhagen 2:2 
2 Beslut gällande överklagande av ett beslut om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus på fastigheten Ekhammar 4:525 i Upplands-Bro kommun 
3 Beslut gällande överklagande av beslut att neka strandskyddsdispens för 

bostadshus på fastigheten Ådö 1:47 i Upplands-Bros kommun 
4 Överklagande gällande Länsstyrelsens beslut om Storhagen 2.2 

Börje Wredén (L) 
Ordförande 
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