
  PROTOKOLL 1 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Utses att justera Jan Lannefelt (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-06-18 

kl. 09:00 
Paragrafer  §§ 53 – 60 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

Olle Nykvist 

Ordförande 

 ..................................................................  

Börje Wredén (L) 

Justerare 

 ..................................................................   

Jan Lannefelt (S) 

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

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

Datum för anslagsuppsättande: 2019-06-18 Datum för anslagsnedtagande: 

 

2019-07-09 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

Olle Nykvist 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-06-13, kl. 15:00 – 15:55 

Ajournering  

 Ledamöter Närvarande ersättare 

Beslutande Börje Wredén (L), ordförande 

Göran Malmestedt (M), 1:e vice 

ordförande 

Jan Lannefelt (S), 2:e vice ordförande 

Rasmus Lindstedt (S) 

Erling Weibust (M) 

Jan Ramstedt (SD) 

Jarl Teljstedt (KD) 

Per Lindahl (C) 

Erik Karlsson (V) 

Jane Eklund (S), §§ 53, 54, 56, 

57 

Andreas Åström (M) 

Klas Berlin (M) 

Jan-Erik Björk (KD) 

Kristina Henriksson (V) 

Agneta Holmenmark (S) 

Bo Nersing (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Jan Westin (S), §§ 53, 54, 56, 57 

Mats Zettmar (SD) 

Jane Eklund (S) § 55 
Övriga deltagare Olle Nykvist, kommunsekreterare 

Sven-Olof Näslund, tf samhällsbyggnadschef 

Olof Forsberg, bygglovschef 

Åsa Bergström, miljöchef 

Kent Olsson, livsmedelschef 

Erik Sandqvist, bygglovshandläggare, § 53 

 



  PROTOKOLL 2 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

 

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 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

3 

§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på fastigheten 
Öråker 2:33 

8 

§ 55 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt rivningslov för 
huvudbyggnad och komplementbyggnad 
på fastigheten Lövsta 1:55 

11 

§ 56 Redovisning av åtgärder med anledning av 
livsmedelsverkets revision 2019-03-25 av 
livsmedelskontrollen 

14 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 16 

§ 58 Rapporter 17 

§ 59 Delegationsbeslut 18 

§ 60 Anmälningar 19   



  PROTOKOLL 3 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Ådö 1:92 

 Dnr Bygg.2019.79 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

Beslut i ärendet fattas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full 

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:    2 790 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Motivering 

Ärendet avser en åtgärd som avviker från gällande detaljplan. Enligt 9 kap. 31 

c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, 

bygglov ges utöver för vad som i 9 kap. 31 b § PBL anges om liten avvikelse 

och begränsad omfattning. Bestämmelsen avser en åtgärd som avviker från 

detaljplanen, om den är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Vid bedömning av 

avvikelser från en detaljplan ska hänsyn tas till samtliga omständigheter 

snarare än absoluta tal och mått. 

Aktuell åtgärd avviker från planbestämmelserna i två avseenden. Dels anges att 

inom planområdet får finnas endast en tomt. Såväl tidigare som idag finns dock 

två tomter. Den sammanslagning av fastigheterna Ådö 1:92 och 1:93 som 

förutsattes när detaljplanen antogs genomfördes aldrig. Kopplingen mellan 

detaljplanens syfte att medge en utökad byggrätt och en sammanslagning av 

fastigheterna är obsolet. Dels anges i planbeskrivningen att utfart som tidigare 

skall ske över fastigheten Ådö 1:46. En ny utfart för fastigheten Ådö 1:92 finns 

dock över fastigheten Ådö 1:45, med av Trafikverket godkänd anslutning till 

allmän väg. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att dessa avvikelser kan godtas, med 

hänvisning till det mycket stora allmänna intresset av utbyggnad på Ådöhalvön 

i enlighet med kommunens översiktsplan och vikten av en snabb utbyggnad av 

allmänt vatten- och avlopp i området.  Bygg- och miljönämnden bedömer 

vidare att åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, eftersom kravet på 

sammanslagning av fastigheterna var kopplad till den specifika viljeinriktning 

som vid planens antagande fanns hos dåvarande fastighetsägare till de två 

berörda fastigheterna. Således finns förutsättningar att bevilja bygglov i 
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ärendet. Bygg- och miljönämnden beviljar därför bygglov i enlighet med 

ansökan med stöd av 9 kap. 31 c § PBL 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden tog 2013, i enighet, ett inriktningsbeslut om 

bedömningar av bygglovsansökningar mm som rör äldre planer i 

omvandlingsområden. Grunden var att nämnden, dock med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall, i sådana områden ska behandla ärenden 

om liten avvikelse mm positivt och konstruktivt. Det inriktningsbeslutet är 

utgångspunkt för bedömningen av aktuellt ärende. Lagstiftningen har också 

förändrats för att möjliggöra detta. 

Kommunens i december 2011 antagna översiktsplan fastslår långt gående 

ambitioner att genomföra en omvandling av områden med mycket gamla och 

föråldrade detaljplaner. Det handlar om områden som från början planerats för 

fritidsboende eller liknande. I många av dessa områden pågår sedan länge en 

omvandling från fritidsboende till permanentboende. I området Ådö skog, som 

består av 44 adresser, är permanentningsgraden för närvarande 43%.  

Fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd, FÖP 2016, antogs av 

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. Där anges att området Ådö skog ingår i 

utvecklingsstråket Ådö-stråket. Kommunfullmäktige har 2018-06-13 antagit en 

kommunal VA-plan med VA-utbyggnadsplan. Den anger att för området Ådö 

skog pågår projektering och VA i området planeras vara utbyggt till 2020. 

Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-13 även att uppdra till 

Samhällsbyggnadschefen att ändra detaljplanen för Ådö 1:92-93, liksom för 

övriga delar av Ådö skog. Syftet var att i dialog med fastighetsägarna anpassa 

området till nya förhållanden och miljökrav. Kommunstyrelsen anförde då 

även att det är av största vikt att planarbete och andra processer kan pågå 

parallellt.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att aktuell åtgärd inte försvårar 

planändringarna, utan tvärtom underlättar deras genomförande. En bakgrund är 

att godkänt planprogram för området Björknäs-Ådö skog anger som inriktning 

för fortsatt arbete att byggrätten blir högst 160 kvm byggnadsarea (BYA) för 

huvudbyggnad och 250 kvm bruttoarea. Sammanlagt 50 kvm för 

komplementbyggnad. Vidare anges att varje tomt får bebyggas med en 

huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

I yttrande 2017-02-02 över remiss från Länsstyrelsen gällande 6 § lagen om 

allmänna vattentjänster på Ådö har Bygg- och miljönämnden framhållit att 

avloppen i de samlade bebyggelseområdena på Ådö är i stort behov av 

förbättringar. Statusen på Mälarens vatten får inte försämras och det är därför 

viktigt att ett sådant förbättringsarbete utförs. 

Utifrån Bygg- och miljönämndens ansvar för miljön är det därför angeläget att 

bidra till förutsättningar för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i 
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området. I ansökan anges att bostadshuset ska anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet när det är utbyggt. Eftersom detaljplanen innehåller en 

bestämmelse om att en anläggning för höggradig avloppsrening ska anordnas 

för att ett bygglov ska kunna beviljas har sökande även angett en möjlig 

lösning med ett eget reningsverk på tomten.  

Bostadsförsörjning är ett angeläget allmänt intresse som i Upplands-Bro i 

enlighet med antagen översiktsplan ska kunna tillgodoses bland annat genom 

permanentning i kommunens omvandlingsområden. I enlighet med 9 kap. 31 c 

§ Plan- och bygglagen kan därför avvikelsen mot gällande detaljplan för Ådö 

1:92–93 godtas. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med en 

byggnadsarea á 127 m
2
. Byggnaden har en våning och fasaden är utformad 

med grå stående träpanel och mörkgrå betongpannor som takbeläggning. 

Den gällande detaljplanen är tydlig i både sitt syfte i utformningen av 

planbestämmelser. Inom planområdet, som omfattar två fastigheter, tillåts det 

högst en tomt samt en huvudbyggnad. Att en sammanslagning av fastigheterna 

Ådö 1:92 och 1:93 ännu inte har skett, så som detaljplanen syftade till, ger inte 

skäl till att tolka planen och dess bestämmelser som obsolet, enligt 

bygglovsavdelningens bedömning. Rådande rättspraxis gör det klart att en 

gällande detaljplan ska tillämpas till dess den ersätts av ny plan. Hänsyn kan 

inte tas till att planen kan uppfattas som gammal eller inaktuell (se bl.a. MÖD 

2012:43 och MÖD 2013:17). 

Avvikelsen som ska prövas i det aktuella ärendet är en hel ny huvudbyggnad 

med en byggnadsarea á 127 m
2
 och en ny bostadstomt som det saknas byggrätt 

för. Bygglovsavdelningen bedömer att det inte finns några skäl till att den 

föreslagna åtgärden kan utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 

§ PBL. Åtgärden är inte heller förenlig med detaljplanens syfte. Således finns 

inga förutsättningar att bevilja bygglov i ärendet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 29 mars 2019 

 Fasadritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Planritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Sektionsritningar som inkom den 29 mars 2019 

 Reviderad situationsplan som inkom den 1 maj 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 13 maj 2019 

 Sökandes yttrande om förslag till beslut som inkom den 24 maj 2019 
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Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov med stöd av 9 

kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

Beslut i ärendet fattas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full 

avgift tas därför ut. 

Bygglov:  10 714 kronor 

Grannhörande:  2 790 kronor 

Kungörelse:  274 kronor 

Summa:  13 778 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten Ådö 1:92 med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 

(PBL).  

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

Beslut i ärendet fattas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full 

avgift tas därför ut. 

Yrkande 

Göran Malmestedt (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Erling Weibust (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Protokollsanteckning 

Jan Lannefelt (S), Rasmus Lindstedt (S), och Jan Westin (S) tillåts lägga 

följande protokollsanteckning 

”Detta beslut är taget på ett underlag som nämndens ordförande utarbetat. 

Tolkningen av lagstiftningen är komplex och i detta fall har förvaltningen en 

annan uppfattning. För att i fortsättningen underlätta för ledamöterna i 

nämnden att bedöma initiativärende bör förvaltningen ges möjlighet att bereda 

dessa inför beslut så att onödig tidsutdräkt undviks genom att återremiss 

krävs.” 

  



  PROTOKOLL 7 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Ådö 1:45 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:50 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:55 – meddelande om kungörelse 

 Ådö 1:93 – meddelande om kungörelse 
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§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus med garage på 
fastigheten Öråker 2:33 

 Dnr Bygg.2018.138 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Bygg- och miljönämnden förutsätter att det reviderade förslaget 

innebärande byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som 

inkommit efter grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, 

genomförs. 

3. Villkor för åtgärden: 

a. VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

4. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57 

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:       274 kronor 

Summa:    7 534 kronor 

Jäv 

Jan Westin (S) anmäler jäv, går ut ur rummet, och deltar ej under ärendets 

behandling. Jane Eklund (S) går in som tjänstgörande. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 

enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Öråker 2:33. Tomterna 

föreslås ha en minsta storlek på 2000 kvadratmeter per fastighet. 

Huvudbyggnaderna ska ha en största byggnadsarea på 140 kvadratmeter och 

byggas i två plan med en högsta byggnadshöjd på 7 meter. Största 

byggnadsarea för garage och uthus begränsas till 60 kvadratmeter per fastighet. 

Enligt förslaget ska byggnaderna ges en modern karaktär i dialog med 

traditionellt byggande. 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 augusti 2018 att meddela positivt 

förhandsbesked, med tillhörande villkor, för den aktuella åtgärden. Bygg- och 

miljönämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet 

och visade åter ärendet till Bygg- och miljönämnden för fortsatt handläggning 

den 17 december 2018. Länsstyrelsens skäl till beslut var att tillräckliga 
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undersökningar gällande vattentillgång samt översvämningsrisk i samband med 

skyfall inte hade framgått i ärendet. 

Ärendet kompletterades den 2 maj 2019 med utredningar avseende 

vattentillgång och översvämningsrisk på fastigheten. Bygglovsavdelningen 

bedömer att förutsättningarna för åtgärden är översiktligt klarlagda genom 

kompletteringarna i ärendet samt att förslaget till åtgärd är lämpligt utformat 

och förenligt med allmänna intressen på platsen. Bygg- och miljönämnden 

föreslås meddela positivt förhandsbesked för åtgärden med stöd av 9 kap. 17 § 

PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom den 27 mars 2018 

 Reviderat förslag till åtgärd som inkom den 2 juli 2018 

 Hydrogeologisk utredning samt utredning avseende översvämningsrisk 

som inkom den 2 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:31, som inkom den 20 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:29, som inkom den 21 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:37, som inkom den 22 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Skälby 5:1, som inkom den 23 maj 2019 

 Yttrande med erinran, Öråker 2:8, som inkom den 24 maj 2019 

 Miljöavdelningens remissyttrande som inkom den 27 maj 2019 

 Översiktsplanerares remissyttrande som inkom den 11 maj 2018 

 Tjänsteskrivelse upprättad den 29 maj 2019 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med 

stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Villkor för åtgärden: 

- VA-konsult ska involveras vid utformning av gemensam 

avloppsanläggning. 

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

Kompletterande granskning:  1 680 kronor 

Kommunicering:   5 580 kronor 

Kungörelse:   274 kronor 

Summa:   7 534 kronor 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, samt uttalar 

härutöver att; ”nämnden förutsätter att det reviderade förslaget innebärande 

byte av plats för ny brunn och avloppsanläggning, som inkommit efter 

grannhörandet och redovisats i tjänsteskrivelsen, genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:1 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:8 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:29 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:31 – delges med delgivningskvitto 

 Öråker 2:37 – delges med delgivningskvitto 

 Skälby 5:7 – meddelande om kungörelse 

 Skälby 5:11 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:1 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:40 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:41 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:42 – meddelande om kungörelse 

 Öråker 2:43 – meddelande om kungörelse 
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§ 55 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt rivningslov för 
huvudbyggnad och 
komplementbyggnad på fastigheten 
Lövsta 1:55 

 Dnr Bygg.2019.103 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov och rivningslov till Bygg- 

och miljönämnden den 10 april 2019 för nybyggnad av enbostadshus och att 

riva enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Lövsta 1:55. Den 

planerade byggnaden har en byggnadsarea på 103,6 kvadratmeter. 

Förslaget är inte planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen bedöms inte 

som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt enligt 

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av 

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. I förarbetena anges bland annat genom 

denna nya bestämmelse blir det möjligt att godta vissa åtgärder som avviker 

från en plan men som är nödvändiga för att tillgodose behov som inte förutsågs 

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

avvikelse ska kunna godtas enligt den nya bestämmelsen är att avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

kan hämtas från förarbetena till gällande bestämmelser (se t.ex. prop. 

1989/90:37 s. 56).  

I förarbetena (2013/14:126) framgår det för detaljplaner där 

genomförandetiden har gått ut ska man vara försiktig att göra avsteg från 

användningsbestämmelser i planen. I denna detaljplan framgår det att området 

ska användas för fritidshusbebyggelse. 
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Liknade ärenden som har den typen av bestämmelse om fritidshusbebyggelse i 

detaljplaner har prövats av Kammarrätten enligt äldre plan- och bygglagen i 

mål nr 1086-09. Kammarrätten framför i domen att en grundtanke i PBL är att 

det av gällande plan tydligt ska framgå vilka bestämmelser som gäller och 

avvikelser från planen i princip inte ska kunna medges. Planen ska också 

genomföras. I den mån ändrade förhållanden påkallar får ändrade eller nya 

planer utarbetas. Kammarrätten gjorde också bedömningen att avvikelsen inte 

bedöms som mindre från detaljplan enligt 8 kap 11 §, PBL äldre plan- och 

bygglagen. 

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad på den angivna fastigheten. Med hänvisning till att 

åtgärden inte bedöms som planenlig. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 25 april 2019 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 10 april 2019 

 Situationsplan som inkom 10 april 2019 

 Plan-, sektion- och fasadritningar som inkom 10 april 2019 

 Marksektioner som inkom 10 april 2019 

 Tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2019 

 Yttrande från sökande som inkom 20 maj 2019 

 Yttrande från Försvarsmakten som inkom 21 maj 2019 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 

9 kap 30 § och 31 b § plan- och bygglagen, PBL. Avslå ansökan om 

rivningslov enligt 9 kap 34 §, PBL, då bygglov för enbostadshus inte 

kan beviljas för fastigheten.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Bygglovsprövning           8 928 kronor 

Kommunicering                                      5 580 kronor 

Summa                               14 508 kronor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för 

komplettering av ärendet gällande information från sökande och 

information om gemensam avloppsanläggning inom området. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om att lägga till tio veckors 

handläggningstid för ytterligare utredning i ärendet med stöd av 9 

kapitlet 27 § PBL. 



  PROTOKOLL 13 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det endast yrkats bifall till ett förslag till beslut och frågar 

om nämnden kan besluta enligt detta. Han finner bifall 

Beslutet skickas till: 

 Sökande – med delgivningskvitto 
  



  PROTOKOLL 14 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Redovisning av åtgärder med 
anledning av livsmedelsverkets revision 
2019-03-25 av livsmedelskontrollen 

 Dnr ADL.2019.75 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna förslag till åtgärder 

enligt Livsmedelsavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2019, 

till Livsmedelsverket, enheten för djurvälfärd och livsmedel, Andreas 

Johansson. 

2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i 

ärendet angivna åtgärder. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontorets livsmedelsavdelning mottog den 15 maj 2019 en 

revisionsrapport gällandes Upplands-Bro kommuns livsmedelskontroll.  

Som uppföljning av revisionen önskar livsmedelsverket få en handlingsplan 

senast måndagen den 10 juni 2019. I handlingsplanen vill livsmedelsverket se 

vilka åtgärder Upplands-Bro vidtar med hänseende till avvikelserna som 

angetts i rapporten. 

Beslutsunderlag 

 Livsmedelsverket revisionsrapport 2019-05-15 

 Tjänsteskrivelse daterat 2019-06-04 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna förslag till åtgärder enligt 

Livsmedelsavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2019, till 

Livsmedelsverket, enheten för djurvälfärd och livsmedel, Andreas Johansson. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) föreslår en ytterligare beslutspunkt 

Bygg- och miljönämnden uppdrar till Avdelningschef Livsmedel att till 

nämndens sammanträde 2019-11-07 redovisa genomförandet av i ärendet 

angivna åtgärder. 

  



  PROTOKOLL 15 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag och 

frågar nämnden om den kan besluta enligt detta. Han finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Livsmedelsverket 
  



  PROTOKOLL 16 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Revidering av Sammanträdestider 2019 
 Dnr BMN 19/0001 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att hålla ett sammanträde den 18 juli 2019 

kl. 15:00 med beredning den 11 juli 2019 kl. 15:00. 

Sammanfattning 

Bygglovsavdelningen ser behov av att hålla ett sammanträde med Bygg- och 

miljönämnden under juli. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2019 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att hålla ett sammanträde den 18 juli 2019 

kl. 15:00 med beredning den 11 juli 2019 kl. 15:00. 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och miljönämnden 

  



  PROTOKOLL 17 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Rapporter 
   

Övrig fråga 

 Jan-Erik Björk (KD) påminner om Göran Malmestedts (M) önskan om 

att få en genomgång av situationen på Bagarvägen/Målarvägen och 

önskar att detta tas upp på nämndens sammanträde i augusti. 

  



  PROTOKOLL 18 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Delegationsbeslut 
   

§§ 72 – 91 
Bygg-, rivnings, 

och marklov 

§§ 63 – 70 Startbesked 

§§ 59 – 72 
Slutbesked och 

Slutbevis 

§§ 58 – 72 
Beslut i 

miljöfrågor 

§§ 25 – 28 
Beslut i 

livsmedelsfrågor 

 

 

  



  PROTOKOLL 19 (19)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 

2019-06-13 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Anmälningar 
1. Överklagan om avgift för bygganmälan BYGG.2019.28 för fastighet 

Örnäs 1:16 på Mätarvägen 12, Kungsängen. 
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