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Remiss, anmälan om vattenverksamhet 
gällande anläggande av våtmark och muddring, 
Örnässjön 

Förslag till beslut 
Länsstyrelsens beteckning: dnr 535-18445-2020 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att  överlämna miljöavdelningens förslag 
till yttrande daterat den 1 juni 2020 till Länsstyrelsen i Stockholm. 

Sammanfattning 
En remiss på anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 27 april 2020. Yttrande ska 
lämnas till länsstyrelsen senast den 18 maj, Bygg- och miljönämnden har 
beviljats anstånd med yttrandet till den 25 juni 2020. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamhet som Upplands-Bro kommun har inlämnat till 
Länsstyrelsen i Stockholm. Anmälan gäller anläggandet av en damm och en 
våtmark för att reducera näringsläckaget till recipienten Örnässjön. Dammen 
och våtmarken kommer att placeras på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:644 
och inom naturreservatet för Örnässjön-Lillsjön. Området omfattas även av 
strandskydd. Miljöavdelningen bedömer att de planerade åtgärderna damm och 
våtmark avhjälper den övergödningsproblematik som finns i Örnässjön och att 
det bidrar till att den ekologiska statusen i sjön förbättras. Miljöavdelningen 
bedömer att de föreslagna åtgärderna uppfyller syftet med naturreservatet 
Lillsjön-Örnässjön i enlighet med beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 
2016-12-21, § 152.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2 juni 2020
• Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 27 april 2020
• Beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 2016-12-21, § 152
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Ärendet 

Anmälan 

En remiss på anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 27 april 2020. Yttrande ska 
lämnas till länsstyrelsen senast den 18 maj, Bygg- och miljönämnden har 
beviljats anstånd med yttrandet till den 25 juni 2020. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamhet som Upplands-Bro kommun har inlämnat till 
Länsstyrelsen i Stockholm. Anmälan gäller anläggandet av en fosforfälla i 
form av en damm och en efterföljande våtmark för att reducera kväve vilket 
ska reducera näringsläckaget till recipienten Örnässjön. Våtmarken som totalt 
är på 0,02 hektar kommer att placeras på fastigheten Kungsängens-Tibble 
1:644 och inom naturreservatet för Örnässjön-Lillsjön.  

Anmälan är gjord utifrån uppdrag av Upplands-Bro kommun och innehåller 
förslag på åtgärder i form av rening av dräneringsvattnet i ett av täckdikena 
som ligger inom hagmarken på Örnäs stalls hästgård strax intill Örnässjön. 
Enligt anmälan är hagmarkerna relativt hårt betade vilket lett till övergödning i 
omgivningen.  

Genom dammen reduceras fosfor nedströms täckdiket och genom en 
kompletterande våtmark reduceras även kväve innan vattnet når recipienten 
Örnässjön. Vattnet som går från våtmarken leds vidare till det öppna diket och 
därefter till befintligt klibbalkärr innan det når Örnässjön. 

Enligt anmälan kommer arbetet med dammarna inte att påverka 
omkringliggande miljöer med till exempel grumling då arbetet utförs på land. 
Arbetet kommer också att utföras under nederbördsfattiga förhållanden och 
under icke reproduktionstid för fåglar och djur, augusti-oktober.  

Enligt anmälan finns det inte risk för att området är förorenat och därav inte 
heller de massor som grävs upp. Jordmaterialet läggs i närheten av kvävefällan 
och bildar en "torrbacke" med en viss typ av flora som etablerar sig där. 
Växterna som ska etableras i dammen och våtmarken hämtas in från 
omgivningen. Inga växter utifrån förs in i reservatet. 

Örnässjön 

Enligt Upplands-Bro kommuns Vattenplan, antagen av Kommunfullmäktige, 

2015-09-09, Kf § 79 är kommunens bedömning att Örnässjöns ekologiska 
status är måttlig. Enligt vattenplanen är sjön en övergödningspåverkad sjö som 
är känslig för ytterligare näringspåverkan. Sjön har en långsam 
vattenomsättning vilket gör den särskilt känslig mot föroreningspåverkan.  
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Örnässjön utgör i dagsläget inte någon vattenförekomst och omfattas inte av 
miljökvalitetsnormer enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön (2004:660). Detta kommer dock att ändras vid 
Vattenmyndigheternas nästa cykel av Norra Östersjöns förvaltningsplan som 
tar vid efter år 2021 vilket betyder att sjön blir en vattenförekomst. 

Lillsjö-Örnässjöns naturreservat 

Enligt beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 2016-12-21, § 152, är syftet 
med reservatet dels att "bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer 
och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och 
vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån, dels att utveckla 
området för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar 
av området".  

Syftet med reservatet ska bland annat uppnås genom att Örnässjön och 
Lillsjöns vatten ska vara av god ekologisk och kemisk status och genom att 
djurlivet ska vara en viktig del i naturupplevelsen. 

Kompensationsåtgärd 

År 2010 gjordes en markavvattning av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:471 
vid området Norrboda i Upplands-Bro kommun. I samband med Länsstyrelsens 
dispens för markavvattningen skulle ett förslag på kompensationsåtgärder för 
ianspråktagandet av en sumpskog lämnas. Åtgärderna i rubricerad anmälan är 
en kompensationsåtgärd till följd av Länsstyrelsens beslut. 

Miljöavdelningens synpunkter 
Miljöavdelningen ser positivt på de föreslagna åtgärderna och bedömer att de 
uppfyller syftet med naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i enlighet med beslut 
för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 2016-12-21, § 152.  

Miljöavdelningen bedömer att genom de planerade åtgärderna fosforfälla i 
form av en damm och en efterföljande våtmark för att reducera kväve är 
åtgärder som avhjälper den övergödningsproblematik som finns i Örnässjön 
och bidrar till att den ekologiska statusen i sjön förbättras.  

Miljöavdelningen ser det som positivt att fosfordammen kompletteras med en 
våtmark/kvävedamm som förutom att agera som kvävefälla skapar 
förutsättningar för groddjur, då även djurlivet är en viktig del av syftet med 
Örnässjön-Lillsjöns naturreservat. 

Örnässjön utgör i dagsläget inte någon vattenförekomst och omfattas inte av 
miljökvalitetsnormer, men detta kommer att ändras vid Vattenmyndigheternas 
nästa cykel av Norra Östersjöns förvaltningsplan som tar vid efter år 2021. Då 
miljökvalitetsnormens status på vattenförekomsten ska bibehållas, men inte 
heller får försämras, är det viktigt att förhindra ytterligare påverkan av 
övergödande ämnen såsom fosfor och kväve till Örnässjön. 
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För att mäta effekterna av åtgärden ser miljöavdelningen att det är positivt med 
provtagning av fosfor- och kvävevärdena i vattnet före och efter anläggandet. 

Örnässjön-Lillsjöns naturreservat omfattas av föreskrifter. Enligt föreskrifterna 
är det förbjudet att schakta och gräva i reservatet varav en ansökan om dispens 
krävs till Bygg- och miljönämnden. Området för åtgärden i anmälan omfattas 
av strandskydd varav en ansökan om dispens krävs till Bygg- och 
miljönämnden. Ansökningarna prövas av Bygg- och miljönämnden. 

 

Barnperspektiv 
För att nå Sveriges miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag och Ingen 

övergödning är det viktigt med olika typer av åtgärdsarbete vilket rubricerad 
anmälan om vattenverksamhet bidrar till att uppnå. Genom ovanstående förslag 
till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en hållbar utveckling för dagens 
barn och barn i kommande generationer. Genom att förebygga påverkan på 
Örnässjöns naturvärden och minska övergödningen som kan medföra 
försämrad miljö främjas en hållbar utveckling för kommande generationer. 

  

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 
1. Förslag till yttrande, daterad 1 juni 2020 
2. Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 27 april 2020 
3. Orienteringskarta 

Beslut sänds till 
• Länsstyrelsen i Stockholm 
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 Datum Vår beteckning  
 
Miljöinspektör  
Miljöavdelningen 
08-581 692 22 
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2020-06-01 MIL.2020.512   

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande 
anläggande av våtmark och muddring, dnr 535-
18445-2020  

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den 18 juni 2020 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av Länsstyrelsen i Stockholms 
remisshandlingar och lämnar följande synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden ser positivt på de föreslagna åtgärderna och bedömer 
att de uppfyller syftet med naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i enlighet med 
beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 2016-12-21, § 152.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att de planerade åtgärderna fosforfälla i 
form av en damm och en efterföljande våtmark för att reducera kväve avhjälper 
den övergödningsproblematik som finns i Örnässjön och bidrar till att den 
ekologiska statusen i sjön förbättras.  

Bygg- och miljönämnden ser positivt på att fosfordammen kompletteras med 
en våtmark/kvävedamm, som förutom att agera som kvävefälla skapar 
förutsättningar för groddjur, då även djurlivet är en viktig del av syftet med 
Örnässjön-Lillsjöns naturreservat. 

Örnässjön utgör i dagsläget inte någon vattenförekomst och omfattas inte av 
miljökvalitetsnormer, men detta kommer att ändras vid Vattenmyndigheternas 
nästa cykel av Norra Östersjöns förvaltningsplan som tar vid efter år 2021. Då 
miljökvalitetsnormens status på vattenförekomsten ska bibehållas, men inte 
heller får försämras, är det viktigt att förhindra ytterligare påverkan av 
övergödande ämnen såsom fosfor och kväve till Örnässjön. 

För att mäta effekterna av åtgärden ser Bygg- och miljönämnden att det är 
positivt med provtagning av fosfor- och kvävevärdena i vattnet före och efter 
anläggandet. 

Örnässjön-Lillsjöns naturreservat omfattas av föreskrifter. Enligt föreskrifterna 
är det förbjudet att schakta och gräva i reservatet varav en ansökan om dispens 
krävs till Bygg- och miljönämnden. Området för åtgärden i anmälan omfattas 
av strandskydd varav en ansökan om dispens krävs till Bygg- och 
miljönämnden. Ansökningarna prövas av Bygg- och miljönämnden. 
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Upplands-Bro kommun  
 

 2 (2)  

  
 
 

 

Bygg- och miljönämnden 
 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Fosfor- och kvävefälla
Örnässjön

Örnäs stall driver en hästgård strax intill Örnässjön. Hagmarkerna för djuren är relativt hårt 
betade och är täckdikade.
På uppdrag av Upplands-Bro kommun lämnas här ett förslag till rening av dräneringsvattnet i 
ett av täckdikena.
Kompletterat med funktionen som näringsfälla skall också åtgärderna gynna den biologiska 
mångfalden främst för de groddjur och insekter som föredrar mindre dammar i skogs- och 
hagmarksmiljö. 
En beskrivning av lämpliga åtgärder, en kostnadsberäkning för de samma, samt en 
föreslagen tidsplan lämnas också i denna utredning.

Leksand den 16 september 2019

Staffan Müller/ Sunnanäng MiljöMedia
Staffan.myller@gmail.com

Page 5 of 10
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Bakgrund
Strandängarna kring den norra delen av Örnässjön är i dag hävdade främst av hästar.
I det aktuella området är strandkanten bevuxen främst med ek och klibbal.
Strandskogen utgör en särskilt värdefull miljö för såväl flora som fauna.
Ekarna har på många ställen en aktningsvärd ålder och är grova. Klibbalen växer i de 
fuktigare markerna och kan här delvis klassas som klibbalskärr.
Betesmarken är relativt torr och hårt betad. Området är täckdikat och ersätts i strandskogen 
av öppna diken som avvattnas i Örnässjön.

Önskemål
För att minska näringsläckaget från strandängen till Örnässjön vill kommunen nu anlägga en 
”naturligt renande” damm. Samtidigt önskar man att förstärka livsvillkoren för de groddjur, 
bland andra vattensalamander som finns i området.

Åtgärder
Genom att bredda det befintliga öppna avloppsdiket samt anlägga en mindre våtmark-
/damm, kan föreslagna åtgärder reducera näringsläckaget till recipienten, Örnässjön.
En ”fosforfälla” anläggs genom att bredda det befintliga diket.
Jordbruksverket har utfört rekommendationer hur en anläggning kan formas. Med stöd av 
detta lämnas följande förslag:
En fördämning som breddar vattenspegeln i diket från ca 0,5m till 8m på en sträcka av 20m 
kan vara tillräckligt för att öka fosforreduktionen i vattnet. Vid inloppet till den ”nya” 
vattenspegeln anläggs en ca 1m djup sedimentationsdel, resten av dammen utgörs av en ca 
30cm djup vegetationszon. För att snabbt få till en våtmarksflora föreslås att växter hämtas i 
omgivningen och planteras in på vegetationsdelen av dammen. Helst skall växterna vara sub-
mersa eftersom högre vegetation beskuggar dammens botten och försvårar förut-
sättningarna för de småkryp som lever i en dammiljö. Evertebraterna utgör föda för ex.vis 
groddjur. 
För att ytterligare öka reduktionen av näringsämnen i vattnet, föreslås att en damm anläggs 
nedström fosforfällan.
I det öppna området ca 20m nedströms schaktar man upp en sänka, ca 0,5m djup på en yta 
av ca 400m2. Dammen planteras med varierande vegetation, främst undervattenslevande 
slingerväxter, men även högre vegetation typ starr. Växterna hämtas från näraliggande 
områden.
Tanken är att växterna skall binda det kväve som transporteras i diket. Den nyanlagda 
dammen utgör dessutom en spännande miljö för ex.vis groddjur och sländor.
Efter passage i ”kvävedammen” leds vattnet åter ut i dikesfåran och tas sedan ytterligare om 
hand av det befintliga klibbalkärret.
För att förhindra slitage på dammarna, måste området stängslas från betesdjuren.

Rådighet 
De föreslagna åtgärderna kräver en kontakt med Länsstyrelsen som bedömer ifall en 
anmälan om vattenverksamhet skall lämnas. Kommunen är markägare men en dispens för 
åtgärderna måste beviljas av Miljöavdelningen på kommunen.
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Dokumentation
För att kontrollera effekterna av de föreslagna åtgärderna bör kommunen göra en vatten-
analys av kväve- och fosforvärdena i vattnet, före och efter utförandet av anläggningen.

Arbetet
En enkel grävare kan utföra schaktarbetet och också vara behjälplig med dammbygget.
En träspont trycks ner i vallen som planeras med schaktmassorna från fosforfällan. Den kan 
kompletteras med dammduk som ytterligare tätar dämmet. 
En s.k. ”munk” placeras som avlopp i dammen för att förhindra erosion av vallen.
Ev. måste en tätande fraktion av grus tillföras dammen för att förhindra läckage mellan 
munk-röret och dammassorna. Ett par kubikmeter räcker.
Kvävefällan skapas av samma typ av grävare och deponin läggs i närhet och formas som en 
”torrbacke” för den flora som etablerar sig där. 
Ingen särskild avrinningsanordning krävs för denna damm eftersom utloppet naturligt söker 
sig till det marginellt lägre belägna diket och alkärret.

Kostnader (exkl. moms)
Arbetet beräknas ta ca 80 tim.

 Grävmaskin ca. 65 000: - 
 Avloppsrör ca.   2 000: - 
 Dammduk/spånt ca.   5 000: -
 Stängsling ca.   5 000: -
 5 dagsverken       30 000: -
 Projektledning ca.   8 000: -
 Tillstånd         6 000: -

Finansiering
Det finns flera möjligheter till finansiering, bl.a.:

 Miljöstöd (länsstyrelsens lantbruksenhet)
 LONA (Naturvårdsverket)

Tidsplan
Eftersom avrinningen är måttlig under alla delar av året kan arbetet utföras när som helst 
under barmarksperioden. Marken skall dock vara tjälfri.
Förslag:
<2020-06-01 Vattenprovtagning
<2019-12-31 Anmälan om vattenverksamhet samt markägargodkännande
<2020-06-30 Schaktarbete och dämme samt ev. stängsling
<2022-06-01 Vattenprovtagning

Diskussion
Eventuellt kan man avstå att anlägga kvävefällan eftersom det enligt historiska dokument 
varit tämligen låga halter av närsalter.

Page 7 of 10



70 Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av våtmark och muddring, Örnässjön - BMN 20/0006-2 Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av våtmark och muddring, Örnässjön : 2_MIL_2020_512_Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 27 april 2020

          Översikt

Fosfor- och kvävefälla
Den mörkare blå markeringen redovisar belägenheten av den s.k. ”fosforfällan”.
Ljusare blå är den angränsande ”kvävefällan”.
Ingen del av den aktiva betsmarken tas i anspråk förutom den glänta som föreslås bli kväve-
reduktionsyta. En ev. instängsling av de två dammarna innebär att störningen på betes-
marken blir marginell.
Alt. kan man avstå kvävefällan och integrera den fosforfällan.
Som biotop för främst djurlivet förordas dock en våtmark nedströms dammen som samlar 
mer kväve och skapar större förutsättningar för främst de groddjur som lever här.
För att förbättra fällningen av fosfor kan ev. kalkstenskross läggas i sedimentationsdelen.
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Vyer över landskapet

Hästhagen är som regel en torrbacke tack vare täckdikningen

På denna yta föreslås ”steg 2”, kvävefällan att anläggas. 
Alkärret blir en utmärkt recipient till dikesvattnet.
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Täckdiket mynnar i ett öppet dike ca 100m uppströms Örnässjön.
Här kan man skapa en fosforfälla genom att dämma i diket.
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Remiss, anmälan om vattenverksamhet 
gällande anläggande av våtmark, Lejondalssjön 

Förslag till beslut 
Länsstyrelsens beteckning: dnr  535-18444-2020 

1 Bygg- och miljönämnden beslutar att  överlämna miljöavdelningens förslag 
till yttrande daterat den 1 juni 2020 till Länsstyrelsen i Stockholm. 

Sammanfattning 
En remiss på anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 27 april 2020. Yttrande ska 
lämnas till länsstyrelsen senast den 18 maj, Bygg- och miljönämnden har 
beviljats anstånd med yttrandet till den 25 juni 2020. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamhet som Upplands-Bro kommun har inlämnat till 
Länsstyrelsen i Stockholm. Anmälan gäller att anlägga två våtmarker och en 
torrbacke för att främja växt- och djurlivet i friluftsområdet intill 
Lejondalssjön. Våtmarkerna kommer att placeras intill varandra på 
fastigheterna Tång 2:3 och Svarvviken 1:1 inom Lejondal naturreservat och 
området omfattas även av strandskydd.  Miljöavdelningen bedömer att 
åtgärden gynnar växt- och djurlivet i friluftsområdet och i naturreservatet och 
att åtgärden bidrar till att sprida kunskap till allmänheten om hur man genom 
åtgärder likt den i rubricerad anmälan kan öka den biologiska mångfalden i ett 
område. Miljöavdelningen bedömer att de föreslagna åtgärderna uppfyller 
syftet med Lejondals naturreservatet i enlighet med beslut för Lejondal 
naturreservat, 2012-06-14, § 49.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2 juni 2020
• Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 27 april 2020
• Beslut för Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49.
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2020-06-02 BMN 20/0006 

 
 

 

Ärendet 

Anmälan 

En remiss på anmälan om vattenverksamhet har inkommit till Bygg- och 
miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 27 april 2020. Yttrande ska 
lämnas till länsstyrelsen senast den 18 maj, Bygg- och miljönämnden  har 
beviljats anstånd med yttrandet till den 25 juni 2020. Remissen avser en 
anmälan om vattenverksamhet som Upplands-Bro kommun har inlämnat till 
Länsstyrelsen i Stockholm. Anmälan gäller att anlägga två våtmarker och en 
torrbacke för att främja växt- och djurlivet i friluftsområdet intill 
Lejondalssjön. Våtmarkerna som totalt är på 0,03 hektar kommer att placeras 
på fastigheterna Tång 2:3 och Svarvviken 1:1 och inom Lejondal naturreservat.  

Anmälan innehåller förslag på åtgärder i form av två våtmarker som kommer 
att ta hand om vattnet från hagmarken uppströms och skapa en bättre miljö för 
groddjur och evertebrater. Åtgärden kommer också att bidra till att öka 
attraktionskraften för allmänheten genom att skapa en intressant biotop i 
friluftslivet. 

Våtmarkerna kommer att bestå av en större på cirka 300 m2 och en mindre på 
ca 50 m2  där den större våtmarken kommer att ligga intill ett dike och den 
mindre i ett befintligt alkärr. Våtmarkerna kommer att skapa en bättre miljö för 
groddjur då en fiskfri reproduktionsmiljö bättre ökar möjligheterna till 
föryngring. Vattnet kommer också att locka salamandrar, sländor och fåglar. 
Bredvid våtmarkerna kommer en så kallad torrbacke att anläggas av 
jordmaterialet som grävs upp i samband med anläggandet av våtmarkerna och 
där kommer en viss flora att etablera sig. Genom området går en vandringsled 
och vid en ny rastplats kommer en anslagstavla med information att sättas upp 
för att sprida kunskap om våtmarkerna. 

Enligt anmälan kommer arbetet med våtmarkerna inte att påverka 
omkringliggande miljöer med till exempel grumling då arbetet utförs på land. 
Arbetet kommer också att utföras under nederbördsfattiga förhållanden och 
under icke reproduktionstid för fåglar och djur, augusti-oktober.  

Enligt anmälan finns det inte risk för att området är förorenat och därav inte 
heller de massor som grävs upp. Jordmaterialet läggs i närheten av den stora 
våtmarken och bildar en "torrbacke" med en viss typ av flora som etablerar sig 
där. Växterna som ska etableras i våtmarkerna hämtas in från omgivningen. 
Inga växter utifrån förs in i reservatet. 

Lejondal naturreservat 

Enligt beslut för Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49, är syftet med 
reservatet att "med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 
djurvärld, skapa och iordningställa ett naturskönt område av väsentlig 
betydelse för allmänhetens friluftsliv".  
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Syftet med reservatet ska bland annat uppnås genom att reservatet ska bli mer 
attraktivt och tillgängligt för rekreation och friluftsliv, till exempel genom 
markerade leder och informationstavlor. Syftet ska vidare tryggas bland annat 
genom att skogsmarkens värde för rekreation och friluftsliv och för den 
biologiska mångfalden ska bevaras och öka i delar av reservatet. Djurlivet ska 
även vara en viktig del i naturupplevelsen. 

Lejondalssjön 

Lejondalssjön är en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer 
enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660).  

Miljöavdelningens synpunkter 
Miljöavdelningen ser positivt på de föreslagna åtgärderna och bedömer att de 
uppfyller syftet med Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49, genom att 
gynna växt- och djurlivet i friluftsområdet och i naturreservatet.  

Åtgärden bidrar till att sprida kunskap till allmänheten om hur man genom 
åtgärder likt den i rubricerad anmälan kan öka den biologiska mångfalden i ett 
område, vilket uppfyller syftet med Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49.  

Lejondals naturreservat omfattas av föreskrifter. Enligt föreskrifterna är det 
förbjudet att schakta och gräva i reservatet varför en ansökan om dispens krävs. 
Området för åtgärden i anmälan omfattas av strandskydd varför en ansökan om 
dispens krävs. Ansökningarna prövas av Bygg- och miljönämnden. 

 

Barnperspektiv 
För att nå Sveriges miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag, myllrande 

våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv är det viktigt med olika typer av 
åtgärdsarbete vilket rubricerad anmälan om vattenverksamhet bidrar till att 
uppnå. Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden 
till att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt för 
dagens barn och barn i kommande generationer.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Förslag till yttrande, daterad 1 juni 2020 
2. Remiss, anmälan om vattenverksamhet, inkom den 27 april 2020 
3. Orienteringskarta 

Beslut sänds till 
• Länsstyrelsen i Stockholm 
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NamnCecilia 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Samhällsbyggnadskontoret  
 Datum Vår beteckning  
 
Miljöinspektör  
Miljöavdelningen 
08-581 692 22 
anna.davidson@upplands-bro.se  

2020-06-01 MIL.2020.511   

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 

 
 

Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande 
anläggande av våtmark, dnr 535-18444-2020  

Bygg- och miljönämndens beslut § xx den 18 juni 2020 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av Länsstyrelsen i Stockholms 
remisshandlingar och lämnar följande synpunkter. 

Bygg- och miljönämnden ser positivt på de föreslagna åtgärderna och bedömer 
att de uppfyller syftet med Lejondal naturreservat genom att gynna växt- och 
djurlivet i friluftsområdet och i naturreservatet. Åtgärden bidrar till att sprida 
kunskap till allmänheten om hur man genom åtgärder likt den i rubricerad 
anmälan kan öka den biologiska mångfalden i ett område, vilket uppfyller 
syftet med naturreservatet.  

Lejondals naturreservat, beslutad 2012-06-14, § 49, omfattas av föreskrifter. 
Enligt föreskrifterna är det förbjudet att schakta och gräva i reservatet varför en 
ansökan om dispens krävs. Området för åtgärden i anmälan omfattas av 
strandskydd varför en ansökan om dispens krävs. Ansökningarna prövas av 
Bygg- och miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden 
 

Börje Wredén 
Ordf. Bygg- och miljönämnden 
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Våtmark vid Lejondalssjön
Ett förslag till att skapa en bättre

biologisk mångfald i ett friluftsområde
Lejondals naturreservat är beläget längs Lejondalssjöns sydöstra stränder.
Området har skyddats främst tack vare sina förtjänster som friluftsområde och skapar med 
sina hagmarker, ekskogsdungar och klibbalskärr en fantastisk kuliss för besökaren.
För att ytterligare öka attraktionen för allmänheten, vill Upplands Bro kommun skapa intres-
santa biotoper i området.
Denna utredning beskriver en möjlighet att ta hand om dagvattnet från den omgivande hag-
marken och utveckla en våtmark främst för de groddjur som finns i området.
Av schaktmassorna som blir över, föreslås att anläggas en mindre men torr backe för främst 
floran och insekter som söker nektar i blommorna.

Leksand den 6 september 2019

Staffan Müller/ Sunnanäng MiljöMedia
Staffan.myller@gmail.com
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Bakgrund
Upplands Bro kommun har beviljats ett stadsbidrag för att förbättra våtmarkerna för flora 
och fauna.
Det aktuella området gränsar till Lejondalssjön som är en mycket vackert belägen sjö några 
kilometer från centrum. Ekdungar och hagmarker dominerar landskapsbilden. Här och var 
har vikarna vuxit igen med bladvass som är mycket värdefull framför allt för sjöfågellivet som 
finns här.
Friluftslivet är väl tillgodosett med faciliteter och en vandringsled löper längs med det 
aktuella området.
Markerna i omgivningen är mestadels dränerade, därför finns det inte särskilt mycket 
blötare marker (förutom sjön) i området. Således är groddjuren i yngelstadiet som regel 
hänvisade till den ”stora” Lejondalssjön, med alla de faror som finns där.

Önskemål
Förbättra förutsättningarna för framför allt salamandrar och sländor. 
Skapa en liten kulle för den flora som har särskilda krav på att växa på torrare marker.
Informera om floran och faunan som eftersträvas i det åtgärdade området.

Åtgärdsförslag
 Genom att skapa små dammar kan såväl groddjur och evertebrater få en bättre 

chans till reproduktion. Detta kan ske genom att man utnyttjar den låglänta 
terrängen som gränsar mot Lejondalssjön. Två dammar, en lite större i anslutning till 
ett temporärt avvattnande dike, samt en mindre damm i alskogen (för att också 
skapa en beskuggad våtmark) vid strandkanten anläggs med hjälp av en grävmaskin

I dammens utlopp skapar man ett lutande bottenplan som innebär ett ”riskfritt” bad för den 
som är för närgången. Antingen gör man samma lutning på dammbotten vid inloppet alt. 
stängslar man med typ en gärdsgård.
Ytan på dammen är ca 300m2 och djupet är som mest 1,8m.
Det behövs ingen särskild till- eller avrinningsanordning eftersom flödet på vattnet som rör 
sig i det befintliga diket är långsamt och av ringa volym, även under nederbörd eller vårflod. 
Således blir det inga erosionsskador på stränderna av dammen

 Växterna i dammen hämtas från näraliggande våtmarker, så väl den högre som den 
submersa vegetationen. 

 Schaktmassorna lämnas som en mindre kulle för växter som vill ha torrt kring sina 
rötter. Här kallar vi den ”Flora-kullen”. Denna skall vara möjlig att hävda som 
slåttermark, där växtdelarna avlägsnas för att förhindra gröngödsling. Här kan man 
förslagsvis etablera ”mandelblom, kattfot och blå viol”

 En anslagstavla med information om projektet samt förväntat resultat av åtgärderna 
placeras vid en rastplats som anläggs vid vandringsleden
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Översikt åtgärder

En ca 300m2 stor damm anläggs i den anvisning i terrängen som skapats genom det 
passerande diket.
En mindre damm ca 50m2 anläggs i alkärret.
Florakullen anläggs av schaktmassorna från grävningen och formas så att ytan också går att 
hävda med slåtter.
Rastplatsen anläggs i anslutning till dammen och kullen i den estetisk tilltalande skogskanten 
mot klibbalkärret och Lejondalssjön. Här anslås också den naturinformation som skall 
berätta om de närmaste omgivningarna.
Stigen dras om och passerar mellan dammen och kullen.
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Kostnadsberäkning
 Schakt 40 tim (á 1 000: -) 40 000: -
 Florakullen (planering och insådd)   2 000: -
 Rastplats (inkl. naturinformation) 20 000: -
 Tillstånd (disp., bygglov o anmälan) 10 000: -
 Arbetsledning   5 000: -
 Dagsverken (40 st á 350: -) 14 000: -

Konsekvenser
Med föreslagna åtgärder kommer det välbesökta friluftsområdet att begåvas med ytterligare 
attraktioner.
Vattenspegeln kommer att locka främst groddjur och sländor och andra evertebrater att eta-
blera sig i området.
Genom en pedagogisk naturinformation kan man på denna plats stimulera främst de som 
har tillgång till mark och trädgård att sats på att anlägga egna dammar och växtplatser.
Förutom för hägern är våtmarkerna för små för att locka fågellivet. Dock skapar vi här en 
vattenspegel som kommer att locka svalor, ärlor och trastar till bad och sökande efter bo-
material.
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                Översiktskarta
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Arbetsområde

Page 10 of 10



71 Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av våtmark, Lejondalssjön - BMN 20/0006-3 Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av våtmark, Lejondalssjön : 3_MIL_2020_511_Orienteringskarta MIl.2020.511.pdf

 

 

Tång 2:3, 
Svarvviken 1:1 



72 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 - BMN 20/0006-11 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 : Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2

TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(16) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Kristofer Asplund 

Miljöavdelningen 

Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2020-06-03   NAT.2019.576

 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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Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar Kilen 146 Strängnäs AB (org.nr.

559158-7414) strandskyddsdispens för:

a. poolhus (nr.1 i bilaga 12)

2. Bygg- och miljönämnden beviljar inte Kilen 146 Strängnäs AB (org.nr.
559158-7414) strandskyddsdispens för:

a. bostadshus, som ersatt ett magasin med vagnslider (nr. 2 i  bilaga 12)

b. ändrad användning och utseende på byggnad med stall och magasin (nr.
3 bilaga 12)

c. ändrad användning och utseende på magasinsbyggnad med bostad på
övervåningen, samt tillbyggt uterum på ca 40 m2. (nr. 4 bilaga 12)

3. Som tomtplats i miljöbalkens mening får del av fastigheten tas i anspråk
enligt bifogad karta (bilaga 13)

Bygg- och miljönämndens beslut att medge eller inte medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Berga 3:2 är tagna med stöd av 7 
kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. 

Sammanfattning 
Berga 3:2 är en strandfastighet, utanför detaljplanelagt område, i norra delen av 
Upplands-Bro kommun. Fastigheten är 6 hektar stor och utgörs av en äldre 
gård, där hela gårdsbildningen ligger inom strandskyddat område, med 
tillhörande åkermark och skog. På platsen råder utvidgat strandskydd till 300 
meter på land och generellt strandskydd om 100 meter ut i vattnet. Fastigheten 
ligger inom ett område som är av riksintresse för såväl friluftslivet som 
kulturmiljövård. Bygg- och miljönämnden har sedan den 5 december 2016 ett 
pågående tillsynsärende på fastigheten för en rad åtgärder som är utförda inom 
och kring gårdsbildningen utan dispens från strandskyddsbestämmelserna. Den 
9 oktober 2019 uppmanades fastighetsägaren att innan den 10 november 2019 
inkomma med strandskyddsdispensansökningar för de åtgärder man i efterhand 
önskade söka dispens för. Hittills har fem ansökningar inkommit till Bygg- och 
miljönämnden, varav fyra av dessa har bedömts kompletta och behandlas i det 
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här beslutet. Miljöavdelningen bedömer att dispens kan medges för poolhuset, 
men inte för någon av de andra sökta åtgärderna. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 3 juni 2020 
• Ansökan om strandskyddsdispens, inredande av fritidsbostad samt 

tillbyggnad av inglasad altan, inkom 8 november 2019 
• Ansökan om strandskyddsdispens, ändrad användning till bostadshus, 

inkom 25 oktober 2019 
• Ansökan om strandskyddsdispens, ändrad användning från magasin/stall 

till bostadshus/stall, inkom 25 oktober 2019 
• Ansökan om strandskyddsdispens för poolhus, inkom 1 oktober 2019 
• Svar på kommunicering av förslag på tomtplatsavgränsning, inkom 5 juli 

2019 
• Svar på inspektionsrapport, inkom 18 mars 2019 
• Fotografi från väg 263, taget från bron mellan Upplands-Bro och Sigtuna 

25 juni 2018 
• Inspektioner utförda 10 mars 2017 och 27 februari 2018 
• Fotografier från inspektion 10 mars 2017 och 27 februari 2018 
• Miljöbalken En kommentar, Supplement 16 april 2017. B. Bengtsson med 

flera. Norstedts blå bibliotek, ISBN 978-91-39-00460-8 
• Fotografi från försäljningen av fastigheten 2014 
• Fotografi från Google Street View, augusti 2011 
• Regeringens proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av 

landsbygden. 
• Mark- och miljööverdomstolens dom, MÖD M 10315-16 
• Mark- och miljööverdomstolens dom, MÖD 7840-08 
• Mark- och miljööverdomstolens dom, MÖD 2008:10 
• Mark- och miljööverdomstolens dom, MÖD 2002:68 
• Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk 
• Flygfoton från 1960, 1975, 1995, 2005, 2010, 2015, 2017 och 2018 
  



72 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 - BMN 20/0006-11 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 : Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (16)  
2020-06-03 BMN 20/0006 

 
 

 

Ärendet 
Miljöavdelningen mottog under perioden 1 oktober 2019 till 8 november 2019 
fyra ansökningar om strandskyddsdispens i efterhand för åtgärder som utförts 
på fastigheten Berga 3:2 efter 2014. Ansökningarna som inkom till Bygg- och 
miljönämnden avser: 

1. Den 1 oktober 2019 ansökan om strandskyddsdispens för poolhus 
(beslutspunkt 1.a. och nr. 1 i bilaga 12). 

2. Den 25 oktober 2019 ansökan om strandskyddsdispens, ändrad 
användning till bostadshus (beslutspunkt 2.a. och nr. 2 i bilaga 12) 

3. Den 25 oktober 2019 ansökan om strandskyddsdispens, ändrad 
användning från magasin/stall till bostadshus/stall (beslutspunkt 2.b. 
och nr. 3 i bilaga 12) 

4. Den 8 november 2019 ansökan om strandskyddsdispens, inredande av 
fritidsbostad samt tillbyggnad av inglasad altan (beslutspunkt 2.c. och 
nr. 4 i bilaga 12) 

I samtliga fall har sökande angivit som särskilt skäl att området har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften då 
komplementbyggnaderna är belägna inom en redan etablerad 
hemfridszon/tomtplats. Området är därför inte att anse som allemansrättsligt 
tillgängligt. 

Gällande ansökan för inredande av fritidsbostad samt tillbyggnad av inglasad 
altan (nr. 4), har sökande även angett som särskilt skäl att området är väl 
avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. Sökande har inte angett någon vidare förklaring till hur åtgärden 
skulle omfattas av det särskilda skälet 

Den 20 november 2019 inkom även en ansökan för ombyggnation och 
tillbyggnad av befintligt bostadshus på fastigheten. Den ansökan behöver dock 
kompletteras och kommer således ej att handläggas här, utan kommer att 
handläggas i en separat tjänsteskrivelse när den ansökan blivit komplett. 

Bakgrund 

Jan Persson köpte fastigheten den 29 oktober 2014. Den 5 december 2016 kom 
det till Bygg- och miljönämndens kännedom att en tillbyggnad och en 
nybyggnation pågick på fastigheten Berga 3:2. Den 6 december skickade 
bygglovsavdelningen ett brev till fastighetsägaren och informerade om att 
byggnationerna kräver både bygglov och strandskyddsdispens.   

Miljöavdelningen inspekterade fastigheten den 10 mars 2017. Vid inspektionen 
närvarade Jan Persson (dåvarande fastighetsägare) och Annika Persson (boende 
på fastigheten och dotter till Jan Persson). Vid inspektionen noterades att 
byggnationen hade fortskridit, trots att fastighetsägaren blivit informerad om 
att det krävdes bygglov och strandskyddsdispens. Det framkom också att det 
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inte rörde sig om en ombyggnad utan en helt ny byggnad, som visserligen sitter 
ihop med intilliggande byggnad. 

Den 26 februari 2018 skänkte Jan Persson fastigheten till Annika Persson. 

Miljöavdelningen och bygglovsavdelningen inspekterade fastigheten 
ytterligare en gång den 27 februari 2018. Vid det besöket närvarade Loa 
Andersson (fastighetsägarens representant). I samband med den andra 
inspektionen noterades en rad överträdelser mot strandskyddsbestämmelserna.  

Den 16 januari 2019 skickade Bygg- och miljönämnden en inspektionsrapport 
till Annika Persson (den nya fastighetsägaren), med kopia till Jan Persson, där 
alla överträdelser mot strandskyddsbestämmelserna beskrevs. Nämnden 
föreslog att fastighetsägaren skulle upprätta en handlingsplan för hur och när 
hon avsåg att gå vidare med alla vidtagna åtgärder inom strandskyddsområde, 
om hon avsåg att återställa platserna där åtgärderna är vidtagna eller söka 
strandskyddsdispens för åtgärderna i efterhand. Den 18 mars 2019 mottog 
Bygg- och miljönämnden synpunkter på inspektionsrapporten från 
fastighetsägaren. 

Den 26 februari 2019 inspekterade miljöavdelningen fastigheten i ett 
avloppstillsynsärende. Vid inspektionen upptäcktes att gårdens huvudbyggnad 
var riven och ett nytt hus höll på att byggas på samma plats. 

Den 8 mars 2019 skickade Bygg- och miljönämnden en uppdaterad 
inspektionsrapport till fastighetsägaren. Rapporten beskrev de vidtagna 
åtgärder som upptäcktes den 26 februari 2019. I och med att Bygg- och 
miljönämnden inte fått in delgivningskvitto på rapporten som skickades den 16 
januari 2019 och inte på annat sätt kunnat nå fastighetsägaren delgavs den 
uppdaterade rapporterna med stämningsman. Delgivningskvitto från 
fastighetsägaren inkom den 10 april 2019. Fastighetsägaren har inte svarat på 
den uppdaterade inspektionsrapporten. 

Mellan den 20 juni och den 8 juli 2019 kommunicerade miljöavdelningen 
förslag på tomtplatsavgränsning med fastighetsägaren. Den 5 juli inkom ett 
svar från Anders Solberg, som företrädare för fastighetsägaren. 

Den 11 juli 2019 skrevs fastigheten över från Annika Persson till Kilen 146 
Strängnäs AB. 

I Miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2019, uppmanas 
fastighetsägaren, Kilen 146 Strängnäs AB, att senast den 10 november 2019 
inkomma med ansökningar om strandskyddsdispens för de åtgärder som utförts 
på fastigheten Berga 3:2. 
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Strandskydd och övriga skydd för området 

Fastigheten är en strandfastighet i norra delen av Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område. Fastigheten är 6 hektar 
stor och utgör en bondgård med tillhörande åkermark och skog. På platsen är 
det utökat strandskydd till 300 meter på land och generellt strandskydd till 100 
meter i vattnet. Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för 
såväl friluftslivet som kulturmiljövård. 

Begränsad antikvarisk förundersökning 

Sökande har låtit en utföra en begränsad antikvarisk förundersökning för 
fastigheten. Förundersökningen fokuserar på två delar, det ena är att historiskt 
studera gårdens tomtplats, den andra delen omfattar att studera stallbyggnaden 
och föreslå en gestaltning som möter ägarnas önskan om ljusa kulörer utan att 
samtidigt innebära någon påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. 

Förundersökningen slår fast att gården har anor så långt tillbaka som år 1685. 
Således har gårdens nuvarande tomtplats därmed mycket lång kontinuitet. 
Vidare konstateras att gårdsbildningen varit den samma under väldigt lång tid. 

Vid försäljningen av gården 2014 var gårdsbebyggelsen tämligen ordinär med 
två gulmålade bostadshus, torpet och det större bostadshuset, samt två typiska 
stall- och logebyggnader med rödpanel, vita omfattningar och svarta dörrar. 
Bebyggelsen är numer omgestaltad med vit liggande panel och spröjsade 
fönster i amerikanskinspirerad stil. Samma uttryck har använts på samtliga 
byggnader. Undersökningen slår fast att ur antikvarisk synpunkt skiljer sig 
detta från mer traditionell färgsättning och den tidigare avläsbarheten mellan 
ekonomibyggnader och bostadsbyggnader har försvunnit. Detta gör att alla 
byggnader kan uppfattas som bostadshus vilket möjligen kan skada 
riksintresset för kulturmiljövården. 

Undersökningen visar att det finns möjligheter att omgestalta stallbyggnaden 
med putsade fasader i ljusa kulörer utan att det nödvändigtvis medför någon 
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Genom att ha putsade 
ljusa fasader skulle stallbyggnaden kunna ansluta sig till den tradition av vita 
murade ekonomibyggnader som finns på vissa gårdar. 
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Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av Miljöbalken om följande två 
förutsättningar är uppfyllda: 

1. Enligt 7 kap. 18b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 
Miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

2. Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets syfte.  

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap. 18c § MB endast ange att området 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
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Fri passage 

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från 
strandskyddet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen 
och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en 
sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till 
de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. 

Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska det i ett dispensbeslut framgå i vilken utsträckning 
mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda 
ändamålet. 

Motivering 
Våra stränder är en gemensam naturtillgång som betyder mycket för såväl 
friluftsliv som djur- och växtliv. För att slå vakt om denna oersättliga tillgång 
har riksdagen beslutat att land- och vattenområden intill strandlinjen i hela 
landet ska omfattas av det generella strandskyddet. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. Miljöbalken. 
Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
av riksintresse enligt 4 kap. Miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Det föreligger alltså ett starkt 
allmänt intresse av att bevara naturmiljön (MÖD 2002:68). Enligt förarbetena 
till Miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 2, s. 726) bör dispens normalt aldrig ges 
om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse för naturvården eller 
friluftslivet. 

Miljöavdelningen bedömer att flera av åtgärderna som har utförts på 
fastigheten har bidragit till att utvidgat hemfridszonen runt bostadshuset. Inom 
strandskyddat område får varken komplement- eller ersättningsbyggnader 
innebära mer än en obetydlig utvidgning av hemfridszonen (MÖD 7840-08). 
Det innebär att de nya byggnaderna inte får generera en avhållande effekt på 
allmänheten och på det sättet minska tillträdet till området utanför tomtplatsen.  

När det gäller allmänhetens tillgången till stranden bedöms inte bara den 
fysiska tillgången, utan även den mentala tillgången, det vill säga upplevelsen 
av tillgänglighet och tillträde till en plats. Enligt den antikvariska 
förundersökningen gör nuvarande gårdsgestaltning att det inte går att skilja 
mellan bostadshus och ekonomibyggnader. Det i sin tur kan ha en avhållande 
effekt för allmänheten och således ha en negativ påverkan på friluftslivet. 

Miljöavdelningen bedömer att allmänheten, innan de aktuella åtgärderna 
vidtogs, kunde färdas längs vägarna i anslutning till gården för att ta sig till 
stranden. Åtgärderna som har utförts på fastigheten har dock inneburit en 
betydande utvidgning av hemfridszonen och haft en negativ inverkan på 
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allmänhetens tillgång till vattnet. Således är åtgärderna ej förenliga med 
strandskyddets första syfte: att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden. 

Miljöavdelningen bedömer även att den utvidgade hemfridszonen som 
åtgärderna bidragit till är märkbara även från vattnet, se bild 10 och 11 i bilaga 
14, och har en negativ inverkan på allmänhetens tillgång till stranden. 

Fastigheten ligger också inom riksintresse för kulturmiljövården, Håtuna - 
Håbo-Tibble, enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Det för platsen traditionella 
bebyggelsemönstret ska följas. Den antikvariska förundersökningen påvisar att 
de åtgärder som utförts frångår den för platsen traditionella bebyggelsen, vilket 
riskerar att få en negativ påverkan på riksintresset för såväl kulturmiljövården 
som riksintresset för friluftslivet, då den nuvarande gårdsgestaltningen kan 
uppfattas som mer privatiserande än den mer traditionella gårdsgestaltningen 
den ersatt. 

Både riksintresset för friluftslivet och riksintresset för kulturmiljövården är 
motiv till att det på platsen råder utvidgat strandskydd på 300 meter på platsen. 
Miljöavdelningen bedömer att flera av de vidtagna åtgärderna på fastigheten 
har en negativ inverkan på riksintresset för såväl friluftsliv och kulturvård och 
strider mot strandskyddets första syfte: att långsiktigt trygga förutsättningarna 

för allemansrättslig tillgång till strandområden. 

De aktuella åtgärderna är vidtagna där det redan fanns bebyggelse eller där det 
var åkermark. Därför bedömer miljöavdelningen att åtgärderna inte påverkar 
strandskyddets andra syfte, det vill säga att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten. 

Åtgärder som dispensansökningarna rör 

Åtgärderna är markerade med nummer på flygfoton i bilaga 12. 

På flygfotot från 2013 i bilaga 15 framgår hur gårdsgestaltningen på 
fastigheten såg ut innan åtgärderna vidtogs, medan flygfotot från 2018 i bilaga 
15 visar hur gårdsgestaltningen på fastigheten ser ut efter att åtgärderna utförts. 

1. Poolhus (beslutspunkt 1.a.) 

Se bild 1, bilaga 14. 

Huset är en helt ny byggnad på ca. 130 m2, med vitmålad liggande träpanel 
och stora fönster som vetter mot vattnet. Byggnaden strider i nuläget mot 7 
kap. 15 §, 1 punkten Miljöbalken. 

Miljöavdelningen bedömer att huset ligger inom det som kan bedömas vara 
bostadshusets hemfridszon. Även om hemfridszonen bedöms utökas i och med 
byggnaden anses det inte generera en avhållande effekt för allmänheten. 
Strandskyddsdispens för byggnaden kan således medges med stöd av 7 kap. 
18b och 18c §, 1 punkten Miljöbalken.  
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2. ändrad användning till bostadshus (beslutspunkt 2.a.) 

Se bild 2, 3, och 6 i bilaga 14. 

Vid inspektionen den 10 mars 2017 framkom att fastighetsägaren rivit ett 
magasin med tillhörande vagnslider med syfte att bygga bostad för uthyrning. 
Huset är vitmålat med liggande träpanel, till skillnad från vagnslidret som 
bestod av rödmålad stående träpanel. Huset har även försetts med stora fönster 
mot vattnet, istället för vagnslider som hade inga eller få, små fönster. Vid den 
andra inspektionen den 27 februari 2018 var huset färdigställt och inflyttat. 
Byggnaden strider mot 7 kap. 15 §, 1 punkten Miljöbalken. 

Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus 
(Prop. 2008/09:119). Magasinsbyggnaden utgjorde innan, tillsammans med den 
intilliggande byggnaden med stall och magasin, en naturlig avgränsning av 
gården och en gräns mot stranden. Därför var området mellan magasinet och 
stranden tillgänglig för allmänheten. Området var inte ianspråktaget på ett 
sådant sätt som lagstiftningen avser. I och med att bostadshuset byggts har 
istället den privatiserade zonen utvidgats och det blir inte längre någon tydlig 
gräns mot vattnet. 

Den aktuella byggnaden är varken en komplement- eller ersättningsbyggnad, 
utan kan betraktas som en ny huvudbyggnad i och med att det är ett 
bostadshus. Därmed blir bedömningen ännu mer restriktiv. Hemfridszonen runt 
huset utökas betydligt mer än marginellt när ett magasin med vagnslider, som 
inte har någon hemfridszon, ersätts med ett bostadshus. Uppförandet av 
ytterligare ett bostadshus på gården utvidgar det område som kan upplevas som 
privat av besökare. Tillgängligheten till strandområdet försämras och därmed 
förutsättningarna för friluftslivet. Detta hinder för allemansrätten kan inte anses 
som försumbart. 

Ett bostadshus med stora fönster mot stranden, utan något som skymmer 
bostadshuset påverkar intrycket av gården från stranden. Det verkar avhållande 
även för allmänheten som färdas längs stranden, till fots, med skridskor, eller 
som vill lägga till med till exempel kanot. Det försämrar villkoren för det 
rörliga friluftslivet och inverka negativt på strandskyddets allemansrättsliga 
syfte. 

Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte uppfyller 7 kap. 18c §, 1 punkten 
Miljöbalken, det vill säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Därmed kan 
strandskyddsdispens inte medges med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 
Miljöbalken. 
  



72 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 - BMN 20/0006-11 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 : Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 10 (16)  
2020-06-03 BMN 20/0006 

 
 

 

3. ändrad användning från magasin/stall till bostadshus/stall 
(beslutspunkt 2.b.) 

Se bild 2, 3, 4, 5 och 6 i bilaga 14. 

Byggnaden användes tidigare som stall och magasin, men är numera ombyggt 
till stall och bostad. Huset är vitt med liggande panel istället för rött med 
stående panel och inrymmer nu två lägenheter enligt vad fastighetsägaren 
uppgett till bygglovsavdelningen. Huset har stora fönster mot nordväst. 
Miljöavdelningen bedömer att ombyggnaden strider mot 7 kap. 15 §, 2 punkten 
Miljöbalken. 

Huset har även försetts med en utbyggnad. Utbyggnaden har ett parti med stora 
fönster som vetter mot vattnet. Utbyggnaden består också av ett skärmtak vid 
stallet som bland annat utgör en uteplats med trädgårdsmöbler. 
Miljöavdelningen bedömer att tillbyggnaden strider mot 7 kap. 15 §, 2 punkten 
Miljöbalken. 

Den ändrade användningen från byggnad med stall och magasin till stall och 
bostad skapar en hemfridszon som avhåller allmänheten. Byggnaden var innan 
en tydlig gräns för tomtplatsen. Längs gårdens nordvästra sida går en väg som 
tidigare gick utanför gårdsbildningen, de stora fönstren mot nordväst har en 
avhållande effekt mot den vägen och mot jordbruksmarken, vilken anses vara 
tillgänglig för allmänheten (jämför MÖD 2008:10). Vägen är numera olovligen 
inkluderad i hemfridszonen. Byggnaden har nu också ett flertal fönster mot 
vattnet. Tidigare fanns inga fönster mot vattnet. Dessa bedöms nödvändigtvis 
inte avhållande sett från vattnet, men är avhållande på närmare håll och anses 
utvidga hemfridszonen. Utbyggnaden med sina stora fönster och uteplatsen 
under skärmtaket bidrar än mer till effekten av en utvidgad hemfridszon. 

Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte uppfyller 7 kap. 18c §, 1 punkten 
Miljöbalken, det vill säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljöavdelningen 
bedömer att strandskyddsdispens inte kan medges med stöd av 7 kap. 18b och 
18c §§ Miljöbalken. 

4. Inredning av fritidsbostad samt tillbyggnad av inglasad altan 
(beslutspunkt 2.c.) 

Se bild 7, 8 och 9 i bilaga 14. 

Byggnaden har tidigare använts som magasin och även haft en bostad på 
övervåningen för "rättaren" på gården. Efter ombyggnation har dock hela 
byggnaden tagits i anspråk för bostadsändamål och består nu av två lägenheter. 
Huset är vitt med liggande panel istället för rött med stående panel. Byggnaden 
har även försetts med flera stora fönster till skillnad mot innan då byggnaden 
hade några få små fönster. Vidare har en inglasad altan byggts till på 
byggnaden, altanens stora glaspartier ligger mot vägen som passerar nordväst 
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om gårdsbildningen. Miljöavdelningen bedömer att ombyggnaden strider mot 7 
kap. 15 §, 2 punkten Miljöbalken. 

Fastighetsägaren har som svar på inspektionsrapport, angett att det inte är 
ändrad användning i och med att byggnaden delvis har använts som boende för 
”rättaren” på gården. Miljöavdelningen bedömer, av vad som framgår av 
fotografi på byggnaden innan den byggdes om, samt vad fastighetsägaren själv 
uppgett till bygglovsavdelningen, att det tidigare endast var bostad på 
övervåningen. Numera är hela byggnaden ianspråktagen för bostadsändamål 
och en stor inglasad altan om ca. 50 m2 är tillbyggd. 

Längs gårdens nordvästra sida går en väg som tidigare gick utanför 
gårdsbildningen. De stora fönstren mot nordväst och den inglasade altanen har 
en tydlig avhållande effekt för allmänheten att färdas längs vägen ner mot 
vattnet. Det har även en avhållande effekt mot jordbruksmarken, vilken anses 
vara tillgänglig för allmänheten (jämför MÖD 2008:10). 

Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte uppfyller 7 kap. 18c §, 1 punkten 
Miljöbalken, det vill säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Därmed kan 
strandskyddsdispens inte medges med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ 
Miljöbalken. 

Dispens kan heller inte ges med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§, för skälet att 
området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering. Miljöavdelningen bedömer inte att 
byggnaden är avskild från stranden på ett sådant sätt att dispens från 
strandskyddet kan medges. Byggnaden ligger i direkt anknytning till den väg 
som allmänheten tidigare kunnat använda för att ta sig ner till vattnet. Vidare 
bedöms åtgärderna som utförts på byggnaden utvidga hemfridszonen och ha en 
direkt negativ påverkan på allmänhetens vilja och möjlighet att använda vägen. 
Således begränsas allmänhetens tillgång till stranden.  

Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska det i ett dispensbeslut framgå i vilken utsträckning 
mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda 
ändamålet. Tomtplatsavgränsningen redovisas på flygbilder i bilaga 13. 

Staket runt beteshagarna, bryggan och byggnaden vid bryggan genererar ingen 
hemfridszon, därmed är det endast den yta som upptas av staketet, bryggan och 
byggnaden med tillhörande altandäck som får tas i anspråk. 

Poolhuset genererar en viss hemfridszon, i synnerhet de sidor med stora fönster 
som vetter mot trädgården (mot nordväst och nordöst). Byggnaden bedöms 
dock ligga inom det som kan betraktas som bostadshusets hemfridszon. I och 
med att poolhuset uppförts, tas beslut om en tomtplatsavgränsning för att 
säkerställa att hemfridszonen inte utvidgas ytterligare. 
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Den 20 juni 2019 kommunicerad Miljöavdelningen ut ett förslag på 
tomtplatsavgränsning. I förslaget gick gränsen för tomtplatsen längs med vägen 
som passerar nordväst om gårdsbildningen, dock ingick inte själva vägen i 
tomtplatsavgränsningen, och gick längs med fasaderna på 
ekonomibyggnaderna mot vattnet i nordöst. 

I svaret på kommuniceringen av Miljöavdelningens förslag på 
tomtplatsavgränsning föreslog fastighetsägaren att tomtplatsen skulle utökas i 
nordöst så att den även inkluderar den hårdgjorda ytan bakom byggnaden med 
stall och magasin. Det motiverades bland annat med att hästskötseln ska kunna 
bedrivas på ett betryggande sätt och att ytan inte är avsedd att beträdas av 
allmänheten. 

I sina ansökningar om strandskyddsdispenser har sökande inkommit med ett 
nytt förslag på tomtplatsavgränsning. Sökande föreslår att tomtplatsen ska 
inkluderar den hårdgjorda ytan bakom byggnaden med stall och magasin, med 
tillägget att tomtplatsavgränsningen även skulle inkludera den väg som går 
längsmed gårdsbildningens nordvästra sida.  

Miljöavdelningen bedömer att den tomtplatsavgränsning som sökande 
föreslagit är för stor. Med tomtplats avses i Miljöbalken den zon kring en 
byggnad, normalt sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens privata 
hemfridszon. För en gård kan även ekonomibyggnader, som ligger i anslutning 
till huvudbyggnaden, inkluderas i tomtplatsen. Men ekonomibyggnaderna 
genererar i sig inte någon hemfridszon utanför gårdsbildningen. 
Miljöavdelningens förslag till beslut om tomtplatsavgränsning utgår från hur 
gårdsbildningen såg ut innan de åtgärder som saknar strandskyddsdispens 
vidtogs. 

Miljöavdelningen bedömer att bostadshusets hemfridszon inte sträcker sig 
bortom ekonomibyggnaderna och således inte omfattar vägen nordväst om 
gården, eller den hårdgjorda ytan i nordöstra delen bakom stallet. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Enligt proportionalitetsregeln i 7 kap. 25 § miljöbalken får inte en inskränkning 
i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på en 
skyddsbestämmelse i balken gå längre än vad som krävs för att syftet med 
strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. I lagmotiven betonas dock att de 
allmänna intressen som ligger bakom strandskyddet i de flesta fall tar över 
(prop, 1997/98:45, del 1 s 321f). 

Det enskilda intresset i detta fall är att få uppföra ett antal nya bostäder inom 
fastigheten, utöver de redan befintliga, samt att ianspråkta åkermark för att 
utvidga hemfridszonen. Miljöavdelningen bedömer att inskränkningen i 
enskilds rätt att använda mark och vatten inte går längre än vad som krävs för 
att syftet med strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. Vid 
intresseprövning om det kan anses föreligga ett särskilda skäl bedömer 
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miljöavdelningen att åtgärderna kommer att ha en så stor privatiserande och 
avhållande effekt och att det allmänna intresset i strandskyddet är så starkt att 
det inte kan anses föreligga något särskilt skäl för dispens att uppföra 
ytterligare bostäder med mera på fastigheten. Det allmänna intresset i 
strandskyddet är alltså starkare än detta enskilda intresse. 

Kommunicering 
Förslag till beslut har kommunicerats mellan den 11 maj och 1 juni 2020. 
Sökande inkom med ett yttrande den 1 juni 2020 via ombud. 

I sitt yttrande motsätter sig Kilen 146 Strängnäs AB Miljöavdelningens förslag 
till beslut i de delar som rör nekad strandskyddsdispens, punkt 2 i 
beslutsförslaget. Sökande motsätter sig även Miljöavdelningens förslag till 
tomtplatsavgränsning. Sökande anser att samtliga ansökningar om 
strandskyddsdispens som beslutsförslaget rör ska beviljas samt att 
tomtplatsavgränsningen ska bestämmas till ett större område för att innefatta 
den numera hårdgjorda ytan norr om ekonomibyggnaderna (se bilaga 11). 
Sökande framhåller att vägen väster om gårdsbildningen, som man tidigare haft 
med i sitt förslag till tomtplatsavgränsning, inte behöver ingå i 
tomtplatsavgränsningen. 

Gällande ansökan om bostadshus som ersatt magasinsbyggnad (beslutspunkt 
2.a. och nr. 2 bilaga 12), vidhåller sökande att bostadshuset har uppförts inom 
ett område som redan är ianspråktaget. Vidare framför sökande att åtgärden 
inte har utökat hemfridszonen mer än marginellt då man vidhåller att planen 
norr om ekonomibyggnaderna ingår i den etablerade hemfridszonen. 

Gällande ansökan om ändrad användning och utseende på byggnad med stall 
och magasin (beslutspunkt 2.b. och nr. 3 bilaga 12) framhåller sökande även 
här att åtgärden är utförd inom ett område som redan är ianspråktaget och 
hemfridszonen inte utökats mer än marginellt med hänvisning till planen norr 
om ekonomibyggnaderna. 

Gällande ansökan om ändrad användning och utseende på byggnad med bostad 
på övervåning samt inglasat uterum (beslutspunkt 2.c. och nr. 4 bilaga 12) 
vidhåller sökande att åtgärden är vidtagen inom ett område som redan är 
ianspråktaget och att åtgärden är vidtagen inom ett område som är väl avskilt 
genom en väg. Vidare anser sökande att hemfridszonen innan åtgärderna 
utfördes sträckte sig fram till den väg som går väster om gårdsbildningen och 
dom utförda åtgärderna på ekonomibyggnaden har inte utökat hemfridszonen 
mot vägen. 

Slutligen påpekar sökande att Miljöavdelningen under rubriken 
Beslutsmotivering i beslutsförslaget nämner att fastigheten är belägen inom 
riksintresse för kulturmiljövård, att bygglovskraven är större i dessa områden 
och att utförda åtgärder inte är i linje med detta riksintresse. Sökande vill 
framhålla att prövningen avser ansökan om strandskyddsdispens och att sådana 
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bedömningsgrunder som aktualiseras vid en bygglovsprövning inte ska 
beaktas. 

Miljöavdelningens bemötande 

Gällande tomtplatsavgränsningen vidhåller Miljöavdelningen förslag till beslut 
enligt bilaga 13. Den nu asfalterade ytan nordöst om ekonomibyggnaderna ska 
inte ingå i tomtplatsavgränsningen då huvudbyggnadens hemfridszon inte 
sträcker sig bortom ekonomibyggnaderna och att ekonomibyggnaderna i sig 
inte genererar någon hemfridszon (MÖD 2015:7). Miljöavdelningen anser att 
innan åtgärderna på fastigheten utfördes och ytan asfalterades, var grusplanen 
nordöst om ekonomibyggnaderna tillgänglig för allmänheten att beträda. 

Konsekvenserna av att byggnaderna helt, eller delvis, gjorts om till bostadshus 
är att allmänheten inte längre, på grund av hemfridszonen de nya bostadshusen 
genererar, har rätt att beträda området på det sätt som den tidigare haft på 
grund av att tomtplatsen har utökats mer än marginellt.  

Vidare hävdar sökande, gällande beslutspunkt 2.c., att hemfridszonen innan 
åtgärden sträckte sig fram till vägen nordväst om gårdsbildningen och att 
hemfridszonen, trots åtgärderna som gjorts, inte har utökats mot vägen. 
Miljöavdelningen delar inte den uppfattningen att hemfridszonen innan 
åtgärderna utfördes gick fram till vägen. Innan åtgärderna utfördes på 
byggnaden var byggnaden rödmålad med ett par mindre fönster som vette mot 
vägen. Avståndet mellan byggnadens fasad och vägen uppgick till ca. 11 meter. 
Även om byggnaden till viss del använts för bostadsändamål kan den inte ha 
ansetts ha någon utbredd hemfridszon i och med sin utformning och placering. 
Huvudbyggnadens hemfridszon kan heller inte bedömts sträckt sig förbi 
ekonomibyggnaden. Efter utförda åtgärder är byggnaden nu vitmålad med stora 
fönster och en stor inglasad altan som slutar ca 5 meter från vägen. 
Miljöavdelningen bedömer att det är uppenbart att hemfridszonen kraftigt 
utökats mot vägen och att åtgärderna får en tydligt negativ effekt på 
allmänhetens rätt att beträda området. 

Sökande framhåller även i sitt yttrande för punkt nr. 4 att åtgärden är vidtagen 
inom ett område som är väl avskilt genom en väg. I förarbetet till Miljöbalken, 
prop. 1997/98:45 del 2 s. 89, framgår att vägen måste ha en så avskiljande 
effekt att den plats som dispensen avser saknar betydelse för allmänhetens 
friluftsliv. Det betyder att vägen, för att betraktas som avskiljande, måste vara 
sådan att allmänheten typiskt sett avstår från att passera över den. I MÖD M 
10315-16 slår Mark- och miljööverdomstolen fast att en vältrafikerad 70-väg 
som breddats med gång och cykelbana inte är sådan att allmänheten typiskt sett 
skulle avhålla sig från att passera över den. Även om det inte tydligt framgår av 
sökande vilken väg som anses ha en avhållande effekt, kan Miljöavdelningen 
konstatera att platsen inte kan anses väl avskild från området närmast 
strandlinjen då ingen väg som skulle ha en mer avhållande effekt än den som 
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beskrivs i MÖD 10315-16 finns på eller kring fastigheten. Således står 
Miljöavdelningens bedömning att dispens ej kan medges fast. 

För att undvika missförstånd, har texten som rör riksintresset för 
kulturmiljövården uppdaterats i denna tjänsteskrivelse (s.7), för att nu 
förtydliga att bedömningsgrunden håller sig inom ramarna för 
strandskyddsdispensprövningen.  

Avgift 
För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 1 280 kr/timme enligt 
gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av 
Kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, och Kommunfullmäktiges 
beslut den 21 november 2018, § 135, om revidering av timavgift. 
Timredovisning och debitering kommer att ske i en separat skrivelse. 
Fakturering sker separat. 

Barnperspektiv 
Ovanstående förslag till beslut bidrar till att främja friluftslivet och värna om 
kulturmiljövården i området. Genom att begränsa utvidgningen av 
hemfridszonen för gården kan vi säkerställa kommande generationers tillgång 
till strandområdet. 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 
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Datum Vår beteckning 16 (16)  
2020-06-03 BMN 20/0006 

 
 

 

Bilagor 
1. Orienteringskarta 
2. Ansökan om strandskyddsdispens för poolhus, inkom 1 oktober 2019 
3. Fasadritning poolhus, inkom 1 oktober 2019 
4. Begränsad antikvarisk förundersökning, inkom 25 oktober 2019 
5. Ansökan om strandskyddsdispens, ändrad användning till bostadshus, 

inkom 25 oktober 2019 
6. Fasadritning, ändrad användning till bostadshus, inkom 25 oktober 

2019 
7. Ansökan om strandskyddsdispens, ändrad användning från 

magasin/stall till bostadshus/stall, inkom 25 oktober 2019 
8. Fasadritning, ändrad användning från magasin/stall till bostadshus/stall, 

inkom 25 oktober 2019 
9. Ansökan om strandskyddsdispens, inredande av fritidsbostad samt 

tillbyggnad av inglasad altan, inkom 8 november 2019 
10. Fasadritning, inredande av fritidsbostad samt tillbyggnad av inglasad 

altan, inkom den 8 november 2019 
11. Yttrande på förslag till beslut, inkom 1 juni 2020 
12. Översiktskarta, utförda åtgärder 
13. Tomtplatsavgränsning 
14. Fotografier 
15. Flygfoto 2013 och 2018 
16. Hur man överklagar 

Beslut sänds till 
• Kilen 146 Strängnäs AB, Box 154, 645 25 Strängnäs (med  rek.brev) 
• Anders Solberg, anders.solberg@kilenkrysset.se (med elektroniskt 

delgivningskvitto) 
• Jennifer Jarebro, Advokatfirman Åberg, Jennifer.Jarebro@adv-aberg.se 

(med elektroniskt delgivningskvitto) 
• Länsstyrelsen i Stockholm 
• Akt 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 

Bilaga 1 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2019-05-21 NAT.2016.815 

 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Berga 3:2 
 

 

Berga 3:2 
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4696.2.0484 

 
 
 
 
 
 

SVEAVÄGEN 31   BOX 16295   103 25  STOCKHOLM   TEL: 08-696 95 70    

E-POST: namn.efternamn@adv-aberg.se  www.adv-aberg.se 
 

 
 
 
Stockholm den 1 juni 2020   Upplands-Bro kommun 
    Bygg- och miljönämnden 
      
    

Endast per e-post: kommun@upplands-bro.se 

 

    
 
YTTRANDE 
 

Ärende med dnr NAT.2019.576 

Angående ansökan om strandskyddsdispens 
 
 

Kilen 146 Strängnäs AB (bolaget) har mottagit ett förslag till beslut, daterat den 11 maj 2020, 

i rubricerat ärende avseende ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder på fastigheten 

Upplands-Bro Berga 3:2. Bolaget har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 

beslutsunderlaget senast den 1 juni 2020. I egenskap av ombud för bolaget får undertecknad 

inkomma med följande yttrande.  

 

1. INSTÄLLNING 

Bolaget motsätter sig kommunens förslag till beslut i de delar som avslag på bolagets ansökan 

om strandskyddsdispens, det vill säga punkten 2 i beslutsförslaget. Bolaget motsätter sig även 

kommunens förslag till tomtplatsavgränsning. Bolagets inställning är att ansökan ska beviljas 

i sin helhet samt att tomtplatsavgränsningen ska bestämmas till ett större område (se 

markering nedan i figur 1 och 2).  

 

2. STRANDSKYDDSDISPENS KAN BEVILJAS FÖR ANSÖKAN I SIN HELHET 

2.1. Bostadshus som ersatt magasinsbyggnad  

Bolaget vidhåller att huset har uppförts inom ett område som redan är ianspråktaget samt att 

åtgärden inte har utvidgat hemfridszonen, och i varje fall inte mer än marginellt (jfr. MÖD 
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2009:35). Även innan åtgärden vidtogs måste hemfridszonen ha omfattat även grusplanen 

norr om magasinen (se figur 1 nedan). Grusplanen har genom åren använts dagligen för 

hästskötsel och annan gårdsverksamhet. Av det flygfoto som kommunen har använt sig av för 

att avgöra hur tomtplatsen ska förläggas, är det synligt att området använts för verksamheten 

på gården (se återigen figur 1 nedan). Det har inte varit naturlig för allmänheten att röra sig 

inom detta område.  

 

 
Figur 1. Den gula markeringen i flygfotot visar det ungefärliga ytterligare område 

som bör ingå i tomplatsavgränsningen.  

 

2.2. Användning och utseende på byggnad med stall och magasin 

Bolaget vidhåller att även denna åtgärd har vidtagits inom ett område som redan är 

ianspråktaget samt att åtgärden inte har utvidgat hemfridszonen mer än marginellt. Detta  

bl.a. mot bakgrund av att även den ovan nämnda grusplanen måste ha ansetts ingå i hemfrids-

zonen. Allmänhetens möjligheter att röra sig i området har således inte förändrats i och med 

den vidtagna åtgärden.  
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2.3. Användning och utseende på byggnad med bostad på övervåning samt uterum 

Bolaget vidhåller att åtgärderna har vidtagits inom ett område som redan är ianspråktaget och 

att åtgärden är vidtagen inom ett område som är väl avskilt genom en väg. Hemfridszonen har 

innan åtgärderna varit belägen fram till och med den väg som löper längs med byggnaden och 

även sedan åtgärderna vidtagits är hemfridszonen belägen fram till och med denna väg. De 

förändringar som har vidtagits på förevarande byggnad har inte påverkat allmänhetens 

möjlighet att röra sig i området invid vägen och väster om denna. Åtgärderna har således inte 

utvidgat hemfridszonen, och i varje fall inte mer än marginellt.  

 

3. TOMTPLATSAVGRÄNSNINGEN 

Som beskrivits ovan har hemfridszonen, även innan några av de nu aktuella åtgärderna 

vidtogs, omfattat även grusplanen norr om magasinen (se figur 1 ovan). Bolaget anser därför 

att tomtplatsavgränsningen ska anpassas så att även den numera hårdgjorda planen ska ingå i 

tomtplatsavgränsningen, se figur 2 nedan.  

 

 
Figur 2. Den gula markeringen i flygfotot visar det ungefärliga ytterligare  

område som bör ingå i tomplatsavgränsningen.  
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Bolaget menar att det inte är av lika stor vikt att den väg som är belägen väster om den 

föreslagna tomtplatsavgränsningen ingår. Kommunen kan därmed bortse från denna synpunkt 

som tidigare har framförts.  

 

4. AVSLUTNINGSVIS 

Under rubriken beslutsmotivering i beslutsförslaget (s. 5) noterar kommunen att fastigheten är 

belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, att bygglovskraven är större i dessa områden 

och att åtgärderna inte är i linje med detta riksintresse. I sammanhanget får framhållas att 

denna prövning avser ansökan om strandskyddsdispens och att sådana bedömningsgrunder 

som aktualiseras vid en bygglovsprövning inte ska beaktas.  

 

________________ 

 

Som ovan 

 

 
Jennifer Jarebro  
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maj 11, 2020

Utförda åtgärder som ansökningarna gäller5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m] 1:586

o
Bilaga 1 - Översiktskarta

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2

3

4

1
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Det skrafferade området utgör tomtplatsavgränsning. Bilden är från flygfoto taget 2018.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m] 1:621

o
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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maj 11, 2020

Det skrafferade området markerar tomtplatsavgränsningen. Flygfoto från 2013, ligger till grund för tomtplatsavgränsningen.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [m] 1:628

o
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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BILAGA 3 

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
 

Datum Vårt diarienummer 
2020-05-11 NAT.2019.576  

 
  

 

 

Fotografi 1. 2018-02-27. Nybyggt poolhus till vänster, nr. 1 i tjänsteskrivelsen och bilaga 2. Fasad mot 

vattnet med stora fönsterpartier. 

 

Fotografi 2. Från försäljningen av fastigheten 2014. Till vänster är den magasinsbyggnad med 

vagnslider som ersatts av ett nytt bostadshus, nr. 2 i tjänsteskrivelsen och i bilaga 2. Till höger är 

stallbyggnaden med magasin som byggts om till stall och bostäder nr. 3 i tjänsteskrivelsen och bilaga 

2. 
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BILAGA 3 

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
 

Datum Vårt diarienummer 
2020-05-11 NAT.2019.576  

 
  

 

 

Fotografi 3. 2018-02-27. Till vänster det nybyggda bostadshuset som ersatt magasinet med 

vagnslider, nr. 2 i tjänsteskrivelse och bilaga 2. Till höger den renoverade och tillbyggda byggnaden 

med stall med bostäder, som byggnaden med stall och magasin, nr. 3 i tjänsteskrivelsen och bilaga 2. 

 

Fotografi 4. 2018-02-27. Stora fönster på gaveln mot nordväst på den byggnad med stall och magasin 

som byggts om och byggts till, nr. 3 i tjänsteskrivelse och bilaga 2. 
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BILAGA 3 

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
 

Datum Vårt diarienummer 
2020-05-11 NAT.2019.576  

 
  

 

 

Fotografi 5. 2017-03-10. Närmast i bild är en utbyggnad, på ca 100 m2, på byggnaden med stall och 

magasin, nr 3 i tjänsteskrivelse och bilaga 2. 

 

Fotografi 6. 2018-02-27. Till höger nybyggt bostadshus, till vänster stall/magasin ombyggt till 

stall/bostadshus, sett från gården, nr 2 och 3 i tjänsteskrivelse och bilaga 2. 
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 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
 

Datum Vårt diarienummer 
2020-05-11 NAT.2019.576  

 
  

 

 

Fotografi 7. 2018-02-27. Till höger i bild, magasinsbyggnad som är ombyggt till bostadshus, nr 4 i 

tjänsteskrivelse och bilaga 2. I förgrunden den tillbyggda inglasade altanen. 

 

Fotografi 8. Från försäljningen av fastigheten 2014. I mitten av bilden, den röda magasinsbyggnad 

som nu är ombyggt till bostadshus, nummer 4 i tjänsteskrivelse och bilaga 2. 
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 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
 

Datum Vårt diarienummer 
2020-05-11 NAT.2019.576  

 
  

 

 

Fotografi 9. 2018-02-27. Till vänster i bild, magasinsbyggnad som är ombyggt till bostadshus, nr. 4 i 

tjänsteskrivelse och bilaga 2. I förgrunden är tillbyggd altan med tak. 

 

Fotografi 10. Från Google Street View augusti 2011. Berga 3:2 fotograferat från väg 263, från bron 

mellan Upplands-Bro och Sigtuna. 
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BILAGA 3 

 Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 
 

Datum Vårt diarienummer 
2020-05-11 NAT.2019.576  

 
  

 

 

Fotografi 11. 2018-06-25. Berga 3:2 fotograferat från väg 263, från bron mellan Upplands-Bro och 

Sigtuna. 
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Flygbild över Berga 3:2 från 2013. 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [m] 1:498
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.



72 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 - BMN 20/0006-11 Ansökan om strandskyddsdispens, Berga 3:2 : 15_NAT_2019_576_Bilaga 15 - Flygfoto (2018).pdf

maj 11, 2020
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o
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)
INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.
Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(16) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Forsberg 

Bygglovsavdelningen 

olof.forsberg@upplands-bro.se 

2020-06-03   BYGG.2016.585

 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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Föreläggande om rättelse på fastigheten 
BERGA 3:2, Sältlösavägen 7  

Förslag till beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för åtgärd 2 

och 3 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Fastighetsägaren 
Kilen 146 Strängnäs AB ska utföra rättelse genom att återställa byggnaderna 
till den utformning och användning som byggnaderna hade vid tidpunkt för 
överlåtelse av fastigheten till Jan Persson 2014, i slamfärg rödmålade 
ekonomibyggnader med vita och svarta detaljer som framgår av fotografier 
i ärendet. Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov inte kan ges för 
någon av dessa åtgärder som utförts av Jan Persson, Annika Persson och 
Kilen 146 Strängnäs AB. Byggnadernas användning ska vara 
ekonomibyggnader för jordbruket enligt Bygg- och miljönämndens 
bedömning och inte annan användning. Tillbyggda uterum ska vara rivna 
och helt borttagna. Rättelse ska vara utförd senast tolv månader från det 
datum beslutet vinner laga kraft.  Om inte rättelse utförs inom angiven tid 
från det att detta beslut vunnit laga kraft ska en ny ökad byggsanktionsavgift 
för åtgärderna tas ut enligt 9 kapitlet 2 § plan- och byggförordningen. 

2 Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för åtgärd 4 
med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. Kilen 146 Strängnäs AB 
ska utföra rättelse genom att återställa byggnaden till den utformning och 
användning som byggnaden hade vid tidpunkt för överlåtelse av fastigheten 
till Jan Persson 2014, i slamfärg rödmålade ekonomibyggnader med vita och 
svarta detaljer som framgår av fotografier i ärendet. Bygg- och 
miljönämnden bedömer att bygglov inte kan ges för åtgärden som utförts av 
Jan Persson, Annika Persson och Kilen 146 Strängnäs AB. Byggnaden 
användning ska vara ekonomibyggnad för jordbruket enligt Bygg- och 
miljönämndens bedömning och inte annan användning. Tillbyggda uterum 
ska vara rivna och helt borttagna. Rättelse ska vara utförd senast tolv 
månader från det datum beslutet vinner laga kraft. Om inte rättelse utförs 
inom angiven tid från det att detta beslut vunnit laga kraft ska en ny ökad 
byggsanktionsavgift för åtgärderna tas ut enligt 9 kapitlet 2 § plan- och 
byggförordningen. 
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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 
Den 2016-12-05 år kom anmälan in till Bygg- och miljönämnden gällande 
Anmälan för olovligt uppförda byggnader på fastigheten BERGA 3:2, 
Sältlösavägen 7 på BERGA 3:2. Det framkom efter utredning att flertalet 
överträdelser mot Plan- och bygglagen (PBL) hade utförts på fastigheten. 

Den 23 maj 2019 beslutade Bygg- och miljönämnden om föreläggande om 
rättelse och byggsanktionsavgifter. 

Den 4 maj 2020 upphävdes beslut om rättelseförelägganden då föreläggandet 
inte var tydligt riktat. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det fortsatt finns fog att förelägga om 
rättelse för åtgärderna 2, 3 och 4 (ny numrering enligt bild nedan) med 
hänvisning till bygglovsplikt enligt 9 kapitlet 2 § plan- och bygglagen. 
Rättelseföreläggande i rubricerat ärende är återställande till den användning 
och utformning och uttryck byggnaderna hade vid tidpunkt för överlåtelsen till 
Jan Persson 2014 (se fotografier ovan). Rättelse är ett återställande av 
byggnadernas användning, volym och utformning vilket är rödmålade 
ekonomibyggnader med vita detaljer avsedda för jordbruket. 
Bygglovsavdelningen bedömer att det inte är sannolikt att bygglov kan beviljas 
för åtgärderna 2 och 3. Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och 
miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse enligt 11 kapitlet 20 § 
plan- och bygglagen. Rättelse för åtgärderna 2, 3 och 4 kan bedömas som 
genomförd när byggnader har återställts till sin ursprungliga användning, 
volym och utformning. 

Beslutsunderlag 
 Beslut § 42 den 23 maj 2019 med tillhörande handlingar.(inte tidigare 

tjänsteskrivelse) 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 
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Ärendet 

Historik 

Den 9 september 2015 söktes ett bygglov för poolbyggnad på fastigheten 
Berga 3:2(fastigheten). Fastighetsägaren meddelades den 19 oktober 2015 om 
vilka handlingar som behövde kompletteras i ärendet och att åtgärden krävde 
strandskyddsdispens. Fastighetsägaren återkallade ansökan via e-post den 23 
november 2015. Ärendet avslutades således den 24 november 2015. 
Diarienummer Bygg.2015.397 

Vid ett platsbesök den 5 december 2016 i området upptäckte 
Bygglovsavdelningen att olovliga åtgärder utförts på fastigheten. Detta 
dokumenterades med fotografier. Rubricerat tillsynsärende startades den 5 
december 2016.  Den 6 december 2016 skickades ett brev till fastighetsägaren 
med information om att åtgärderna krävde strandskyddsdispens och bygglov. 

Den 7 mars 2017 inkom en ansökan om bygglov i efterhand från 
fastighetsägaren gällande ombyggnad av ladugårdsbyggnad och tillbyggnad. 
Ändringen skulle enligt inkommen blankett möjliggöra övernattning i 
byggnaderna. Kompletteringsbegäran skickades den 22 mars 2017. Ingen 
komplettering i ärendet har inkommit till Bygglovsavdelningen trots 
påminnelse. Pågående ärenden gällande strandskyddsdispens är under 
handläggning på miljöavdelningen. Ärendet har återremitterats till kontoret den 
17 maj 2018 för gemensam handläggning i samband med rubricerat 
tillsynsärende. Bygglovsärendet som kom in den 7 mars 2017 är fortsatt 
pågående med diarienummer Bygg.2017.85. 

Miljöavdelningen utförde ett platsbesök den 10 mars 2017 där bland annat 
åtgärd 2, 3 och 4 noterades. 

Den 27 februari 2018 utfördes ett platsbesök av Bygglovsavdelningen och 
miljöavdelningen tillsammans med företrädare för fastighetsägaren. Det kunde 
då konstateras att flertalet åtgärder hade utförts utan att bygglov, startbesked 
eller strandskyddsdispens meddelats från Bygg- och miljönämnden. 

Den 25 juni 2018 utfördes ytterligare platsbesök avBygglovsavdelningen och 
miljöavdelningen. 

Den 29 juni 2018 utfördes en inmätning av byggnaderna på fastigheten. 
Inmätningen utfördes av mättekniker från kommunen. 

Brev skickades till fastighetsägaren och tidigare fastighetsägare den 15 januari 
2019 med information om platsbesöken och kravet på dispens från 
strandskyddet och bygglovsplikten. Fastighetsägaren har besvarat detta brev 
med ett yttrande. Brev läggs som underlag för beslut i rubricerat tillsynsärende.  

Ytterligare platsbesök utfördes av miljöavdelningen den 26 februari 2019. Det 
kunde då konstateras att huvudbyggnaden i gul kulör på fotografier rivits och 
att ett byggtält uppförts över en nybyggnation i stomresningsfasen. Ytterligare 
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enskild avloppsanläggning var under installation. Platsbesöket 
fotodokumenterades. 

Den 8 mars 2019 beslutade Bygg- och miljönämndens ordförande om förbud 
enligt 11 kap PBL mot fortsatt åtgärd på fastigheten. Beslutet togs med 
motiveringen att åtgärden strider mot bestämmelser i PBL och att det finns risk 
för personskador.  

Den 23 maj 2019 § 42 beslutade Bygg- och miljönämnden att ta ut 
byggsanktionsavgifter och förelägga fastighetsägaren om rättelse. 

Beslutet överklagades och besluten om rättelseförelägganden enligt 11 kapitlet 
20 § PBL upphävdes av Länsstyrelsen den 4 maj 2020 på grund av att 
föreläggandena inte riktats på ett tydligt sätt då fastigheten sålts av Annika 
Persson till bolaget Kilen 146 Strängnäs AB och besluten var riktade mot 
fastighetsägaren. 

Fastighetsägare 
Kilen 146 Strängnäs AB (bolaget) 559158-7414  

Planförhållanden 
Översiktsplan FÖP 2016 för landsbygden anger jordbruksmark. 

Länsstyrelsens klassning är klass 5. FÖP för 
landsbygden 2016 anger att det är viktigt att slå vakt 
om odlingslandskapets specifika karaktär och att i 
ett långsiktigt perspektiv är det viktigt både ur 
allmän synpunkt och för enskilda.  

 
Detaljplan  Området är inte planlagt. 
 
Bevarandeintressen Fastigheten omfattas av riksintresset för 

kulturmiljövården Håtuna, Håbo-Tibble. Motivering 
till riksintresset är: Centralbygd med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet från ett 
forntida stormannalandskap med anknytning till 
kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen, 
dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor. 

  
 Mindre byggnad är byggd på 1700-talet enligt 

kommunens byggnadsinventering 1973. Och är 
gårdens ursprungliga huvudbyggnad. 

  
 Huvudbyggnaden som nu är riven uppfördes 1939 

av Karl August Andersson och bedöms ha haft ett 
bevarandevärde som årsring i bebyggelseområdet 
och på fastigheten. 
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 Magasin och ekonomibyggnader är uppförda under 
1940-talet fram till 1951. 

 
Strandskydd Gården på fastigheten omfattas av strandskyddet 

och Riksintresse, enligt miljöbalken kap 4 § 2, för 
friluftslivet och Mälaren. 

 
Fornminne Det finns inga kända fornminnen inom fastigheten. 
 
Servitut Servitut för tillfart för ett hushåll finns till Berga 3:2 

som belastar fastigheterna Berga 3:3 och 3:6. 
 

Åtgärderna och foton av tidigare byggnader 

 

Bild visar nummerering av åtgärder på flygfoto 2018. Nu används samma 
numrering som strandskyddsärendet NAT.2019.576. Äldre numrering utgår. 



73 Föreläggande om rättelse på fastigheten BERGA 3:2, Sältlösavägen 7  - BMN 20/0006-16 Föreläggande om rättelse på fastigheten BERGA 3:2, Sältlösavägen 7  : Föreläggande om rättelse på fastigheten BERGA 3:2, Sältlösavägen 7

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 6 (16)  
2020-06-03 BMN 20/0006 

 
 

 

 

Foto från försäljning 2014, åtgärd 2 och 3 innan ändring i bild 

 

Foto från försäljning 2014, åtgärd 4 innan ändring i bild i bakgrunden 
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Flygfoto 2013 

 

Fotografi taget från Erikssundsbron vid inspektion den 25 juni 2018. 
Huvudbyggnad står vid denna tidpunkt kvar. Åtgärd 2 och 3 i bild. 
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Åtgärd 2 (tidigare åtgärd 4) 
Åtgärden är konstaterad rivning av äldre ekonomibyggnad och nybyggnad av 
enbostadshus i två plan i anslutning till byggnad gällande för åtgärd 3. 
 

 
Fotografi taget av miljöavdelningen den 10 mars 2017. 
 

Fotografi taget vid inspektion den 27 februari 2018. Åtgärd 2. 
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Bild från 2014 som visar den ekonomidel som rivits. Åtgärd 2 till vänster och 3 
till höger i bild. 
 
Åtgärden har påbörjats och utförts utan att bygglov sökts eller meddelats av 
Bygg- och miljönämnden. Ändring av byggnadens yttre till vit fasad bedöms 
som icke varsam ändring och en förvanskning av byggnad inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Rivning av tidigare ekonomidel på ekonomilängans östra 
del och nybyggnad av enbostadshus med uterum och skärmtak. Bygg- och 
miljönämnden har den 23 maj 2019 beslutat om en byggsanktionsavgift och 
rättelseföreläggande gällande åtgärd 2. 
 
Åtgärden 2 är påbörjad 2016 och fortsatt åtgärd under 2017 enligt 
fotodokumentation använd som bostad, dokumenterat den 27 februari och 25 
juni 2018. Ekonomibyggnadsdel är riven och ny byggnad är uppförd.  

Påföljd 
Kontoret bedömer att det inte för denna åtgärd är sannolikt att bygglov kan 
beviljas i efterhand med hänsyn till kulturmiljön samt överträdelsens art och 
allvar. I denna bedömning ingår att utreda hur Bygglovsavdelningen skulle ha 
bedömt denna åtgärd vid en regelrätt ansökan. Bygglovsavdelningen bedömer 
denna åtgärd som icke förenlig med varsamhetskraven och 
förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen och kan inte beviljas bygglov i 
efterhand och att Bygg- och miljönämnden har fog för att fatta beslut om 
rättelseföreläggande.  
 
Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid (rättelseföreläggande). 
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Åtgärd 3 (tidigare åtgärd 3) 
Åtgärd 3 har utförts under 2016 enligt fotodokumentation den 5 december 
2016. Ändring av byggnadens yttre till vit fasad bedöms som icke varsam 
ändring och en förvanskning av byggnad inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Sammanlagd area för ändrad användning av övrig byggnad 
i två plan är 572 kvadratmeter med tillbyggd area som är 123 kvadratmeter. 
Åtgärden är påbörjad utan startbesked och bygglov. Bygg- och miljönämnden 
har den 23 maj 2019 beslutat om en byggsanktionsavgift och 
rättelseföreläggande gällande åtgärd 3.

 

Foto 27 februari 2018, åtgärd 3 

Påföljd 
Kontoret bedömer att det inte för denna åtgärd är sannolikt att bygglov kan 
beviljas i efterhand med hänsyn till kulturmiljön samt överträdelsens art och 
allvar. I denna bedömning ingår att utreda hur Bygglovsavdelningen skulle ha 
bedömt denna åtgärd vid en regelrätt ansökan. Bygglovsavdelningen bedömer 
denna åtgärd som icke förenlig med varsamhetskraven och 
förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms inte kunna 
beviljas bygglov och Bygg- och miljönämnden har fog för att fatta beslut om 
rättelseföreläggande.  
 
Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
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förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid (rättelseföreläggande). 
 

 

Fotografi Google 2011 från Erikssundsbron. 

Åtgärd 4 (5 i tidigare beslut) 
Tidigare magasinsbyggnad har byggts om till tvåbostadshus. Det har 
framkommit i utredningen att viss del av byggnaden använts som 
komplementbyggnad. Detta enligt yttrande som Annika och Jan Persson den 21 
maj 2019. Dock saknas bygglov för den åtgärden sedan tidigare och nu är 
byggnaden oigenkännlig. 

Byggnaden var tidigare att anse som komplementbyggnad med förråd och 
gästrum på övervåningen. Åtgärden att inreda mindre bostad i 
ekonomibyggnad kan vara undantaget från lovplikt. Dock ska denna bostadsdel 
tillgodose ett behov som finns för bostadskomplement inom jordbruket och 
byggnaden ska vara en sådan ekonomibyggnad som nämns i 9 kapitlet 3 § 
plan- och bygglagen. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att Berga 3:2 
idag i första hand används olovligt för bostadsändamål med hyresrätter med 
viss möjlighet till hästhållning. Jordbruket kan inte längre bedömas som 
huvudsaklig användning på fastigheten vilket gör att bygglov krävs för 
bostäder i större komplementbyggnader. 
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Åtgärd 4 Fotografi från inspektion den 27 februari 2018. 
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Åtgärd 4 Fotografi från inspektion den 27 februari 2018. 

 

Påföljd 
Tidigare del i magasinsbyggnad åtgärd 4, övervåning och viss del på nedre 
plan anses som en preskriberad överträdelse som anges i yttrande från 
fastighetsägarna den 21 maj 2019. Åtgärden finns inte kvar. 
 
Den nu utförda åtgärden att bygga till- och om den tidigare byggnaden, ändra 
användning till ett tvåbostadshus med uterum och skärmtak över entréer 
bedöms som icke varsam åtgärd och som inte är lämplig eller förenlig med 
riksintresset för kulturmiljövården. Bygglov bedöms därför inte kunna beviljas 
för åtgärden i efterhand. Således har nämnden fog för ett rättelseföreläggande 
enligt 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. 
 
Att från gästlägenhet och förrådsbyggnad ändra byggnad till tvåbostadshus 
kräver bygglov. Därför togs en byggsanktionsavgift ut för hela byggnaden i 
tidigare beslut. Användningen att skapa bostäder för två familjer bedöms som 
en utökning av bostäder inom fastigheten som inte är lämplig och som inte ska 
beviljas bygglov i efterhand då fastigheten är en mindre jordbruksenhet ej 
avsedd för bostadsexploatering. 
 
Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid (rättelseföreläggande). 
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Rättelse för åtgärd 4 innebär ett återställande av byggnadens utformning och 
uttryck. Rödmålad i slamfärg med vita och svarta detaljer. Byggnadens ska inte 
vara ett tvåbostadshus, användningen ska vara komplementbyggnad på gården. 
 

Sammanfattande beslutsmotivering 
Den första frågeställningen i bedömning av ärendet är om bygglov kan beviljas 
i efterhand för åtgärderna enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen. 
Bygglovsavdelningen bedömer att det inte är sannolikt att åtgärderna kan 
beviljas bygglov i efterhand med föreläggande om lov enligt 11 kapitlet 17 §. 
Motivering till detta är att byggnadernas arkitektoniska utformning och 
användning inte kan bedömas som lämpliga för platsen. Berga 3:2 är en 
jordbruksfastighet som olovligen omvandlats till en fastighet avsedd för 
bostadsändamål i ett större antal bostäder än det som bedöms som lämpligt för 
en mindre hästgård i området. Åtgärden strider därmed med bestämmelserna i 
2 kapitlet 6 § plan- och bygglagen då varsamhet helt utelämnats. För alla 
byggåtgärder gäller att bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. Detta har helt frångåtts i åtgärderna enligt kontorets 
bedömning och antalet utökade bostäder bedöms så stort att planläggning ska 
krävas för att säkerställa att inte några allmänna eller enskilda intressen 
förbises. 
 
Berga 3:2 bildar en rad av tre fastigheter som har mindre 
hästverksamheter/jordbruk och det bedöms främmande i ett 
användningsperspektiv med en utökad bostadsbelastning. Åtgärderna med 
utökat antal bostäder påverkar det vägservitut som finns för Berga 3:2 för infart 
över Berga 3:3 och 3:6 negativt. Det ska också, enligt Bygglovsavdelningens 
bedömning, för dessa grannar vara förutsägbart i vilken utsträckning 
användningen väsentligen kan ändras i området och på grannfastigheter. 
 
2014 var gårdsbebyggelsen tämligen ordinär med två gulmålade bostadshus, torpet 
och det större bostadshuset, samt två typiska stallbyggnader med rödpanel, vita 
omfattningar och svarta dörrar. Bebyggelsen är numer omgestaltad med vit 
liggande panel och spröjsade fönster i amerikanskinspirerad stil. Samma uttryck 
har använts på samtliga byggnader. Ur antikvarisk synpunkt skiljer sig detta från 
mer traditionell färgsättning och den tidigare avläsbarheten mellan 
ekonomibyggnader och bostadsbyggnader har försvunnit. Att putsa fasaderna på 
åtgärd 2, 3 och 4 i en ljus puts bedöms möjligen kunna lindra skadan på 
riksintresset för kulturmiljövården i och med ett återskapande av 
gårdsuppfattningen men bedöms inte som en godtagbar åtgärd i detta 
rättelseföreläggande. Detta på grund av att det är Bygglovsavdelningens 
bedömning att de äldre byggnaderna i åtgärd 2,3 och 4 hade en utformning som 
varsamt skulle bevarats. 
 
Det enskilda intresset för åtgärden och det allmänna intresset gällande 
riksintresset för kulturmiljövården ska vägas i denna motivering. Det enskilda 
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intresset att utforma byggnader i vit så kallad new england-stil bedöms som ett 
främmande inslag i landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården för 
Håtuna. Bygglovsavdelningen bedömer att detta inslag inte accepteras i en 
bygglovsprövning och att riksintresset skadas av åtgärderna. Det allmänna 
intresset bedöms väga tyngre i sin dignitet som riksintresse än det enskilda 
intresset till ändring och utökning av bostäder inom fastigheten. 
 
Av ÖP 2010 framgår att Kommunen i grunden är positiv till byggande på 
landsbygden. Utöver Plan- och bygglagens generella regler vill kommunen 
särskilt lyfta fram hänsyn till landskapsbild och terräng, områdets karaktär och 
lokala byggnadstradition, vatten- och avloppsförsörjning samt en prioritering 
av lokaliseringar i närheten av kollektivtrafikförsedda stråk. Åtgärderna 
bedöms strida mot denna inriktning gällande landskapsbild, lokal 
byggnadstradition och närhet till kollektivtrafikförsedda stråk. 
 
Av fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016 framgår att vid byggnation 
ska landskapsbilden beaktas och särskilt i områden som innefattas av 
riksintressena för kulturmiljövården. Åtgärderna bedöms inte förenliga med 
detta. 
 
Gällande proportionalitet för rättelseföreläggande om återställande så är Bygg- 
och miljönämnden medvetna om den kostnad detta skulle innebära. Dock så är 
överträdelsen enligt kontorets mening så allvarlig i omfattning och art att 
rättelse att riva och återställa står sig i proportion till kostnaden för 
fastighetsägaren. 
 
Bygglovsavdelningen bedömer att det finns fog att förelägga om rättelse för 
åtgärderna 2, 3 och 4 med hänvisning till bygglovsplikt enligt 9 kapitlet 2 § 
plan- och bygglagen. Rättelseföreläggande i rubricerat ärende är återställande 
till den användning och utformning och uttryck byggnaderna hade vid tidpunkt 
för överlåtelsen till Jan Persson 2014 (se fotografier ovan). Rättelse är ett 
återställande av byggnadernas användning, volym och utformning vilket är 
rödmålade ekonomibyggnader med vita detaljer avsedda för jordbruket. 
Bygglovsavdelningen bedömer att det inte är sannolikt att bygglov kan beviljas 
för åtgärderna 2, 3 och 4. Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och 
miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse enligt 11 kapitlet 20 § 
plan- och bygglagen. Rättelse för åtgärderna 2, 3 och 4 kan bedömas som 
genomförd när byggnader har återställts till sin ursprungliga användning, 
volym och utformning. Rättelse ska vara utförd senast 12 månader efter det att 
beslut om föreläggande vunnit laga kraft. 
 
Om inte rättelse utförs inom angiven tid från det att detta beslut vunnit laga 
kraft ska en ny utökad byggsanktionsavgift för åtgärderna tas ut enligt 9 
kapitlet 2 § plan- och byggförordningen. 
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Vem föreläggandet riktas mot 
Tidigare föreläggande den 23 maj 2019 riktades mot Annika Persson som 
fastighetsägare. Annika sålde sedan fastigheten Berga 3:2 till bolaget Kilen 146 
Strängnäs AB som nu är fastighetsägare. Föreläggandet ska riktas mot bolaget 
då det är fastighetsägare. Annika Persson har som firmatecknare för bolagets 
räkning till nämnden angett advokatfirman Åberg som ombud. 

 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut delges fastighetsägaren Kilen 146 Strängnäs AB i det här 
fallet. Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig i ärendet till senast den 
17 juni 2020. 

Ett yttrande från fastighetsägaren läggs som underlag för beslut. Som ombud 
för fastighetsägaren delges advokatfirman Åberg 

 

Barnperspektiv 
Barn ska växa upp i säkra hem. Det föreslagna beslutet utgör en del i att 
säkerställa att okontrollerad bostadsbebyggelse inte förekommer i Upplands-
Bro kommun.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef  

 

Bilagor 

1. Beslut § 42 den 23 maj 2019 (inte tjänsteskrivelsen) 
2. Kontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020 

Beslut sänds till 

• Kilen 146 Strängnäs AB 
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§ 42 Byggsanktionsavgifter för olovliga 
åtgärder på Berga 3:2 

 Dnr Bygg.2016.585 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 

11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 3, 
ändrad användning utförd 2016, då den utförts utan bygglov och 
startbesked. Avgiften sätts till 173 503 kronor enligt 9 kapitlet 8 § 4p 
plan- och byggförordningen PBF (2011:338). Den avgiftsskyldige är 
Jan Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 3, 
tillbyggnad utförd 2016, då den utförts utan bygglov och startbesked. 
Avgiften sätts till 96 720 kronor enligt 9 kapitlet 7 § 4p plan- och 
byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är Jan Persson. 
Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter 
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 4, 
rivning och nybyggnad av enbostadshus utförd 2016, då den utförts 
utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 139 965 kronor enligt 9 
kapitlet 6 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den 
avgiftsskyldige är Jan Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro 
kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

4. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 5, 
ändrad användning av magasinsbyggnad till tvåbostadshus utförd 2016, 
då den utförts utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 30 504 
kronor enligt 9 kapitlet 8 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). 
Den avgiftsskyldige är Jan Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

5. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 5, 
tillbyggnad av tvåbostadshus utförd 2016, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 39 990 kronor enligt 9 kapitlet 7 § 1p 
plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är Jan 
Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
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månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

6. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 6, 
rivning av huvudbyggnad utförd 2018, då den utförts utan anmälan, 
rivningsprövning och startbesked. Avgiften sätts till 200 322 kronor 
enligt 9 kapitlet 15 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den 
avgiftsskyldiga är Annika Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

7. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 
6, nybyggnad av enbostadshus utförd 2019, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 201 345 kronor enligt 9 kapitlet 6 § 
1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är 
Annika Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom 
två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura skickas separat. 

8. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 
6, installation av enskild avloppsanläggning utförd 2019, då den utförts 
utan anmälan och startbesked. Avgiften sätts till 2325 kronor enligt 9 
kapitlet 13 § 2 stycket 2p plan- och byggförordningen (2011:338). Den 
avgiftsskyldige är Annika Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

9. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 
7, nybyggnad av poolbyggnad utförd 2016, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 191 115 kronor enligt 9 kapitlet 6 § 
4p plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är Jan 
Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

10. Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för 
åtgärd 3, 4 och 5 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. 
Fastighetsägaren till Berga 3:2 ska utföra rättelse genom att återställa 
byggnaderna till den utformning och användning som byggnaderna 
hade vid tidpunkt för överlåtelse av fastigheten till Jan Persson 2014, i 
slamfärg rödmålade ekonomibyggnader med vita och svarta detaljer 
som framgår av fotografier i ärendet. Bygg- och miljönämnden 
bedömer att bygglov inte kan ges för någon av dessa åtgärder. 
Byggnadernas användning ska vara ekonomibyggnader för jordbruket 
och inte annan användning. Tillbyggda uterum ska vara rivna och helt 
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borttagna. Rättelse ska vara utförd senast sex månader från det datum 
beslutet vinner laga kraft. 

11. Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för 
åtgärd 6 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. 
Fastighetsägaren till Berga 3:2 ska utföra rättelse genom att söka 
bygglov och strandskyddsdispens för återuppbyggnad av liknande 
byggnad som den huvudbyggnad som rivits på fastigheten. Åtgärden 
måste ha strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad och bygglov med 
tillhörande startbesked för att rättelse ska kunna bedömas som utförd. 
Rättelse ska vara påbörjad genom ansökan om strandskyddsdispens och 
bygglov i efterhand senast två månader efter det att berörd 
fastighetsägare blivit delgiven beslutet. Beslut om detta föreläggande 
gäller omedelbart med stöd av 11 kapitlet 38 § plan- och bygglagen. 
Gällande förbud mot fortsatt byggnation gäller till det att Bygg- och 
miljönämnden fattar beslut om startbesked för ny byggnad. 

12. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga om bygglov för åtgärd 7 
poolbyggnad med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 
Bygglovsansökan för bygglov i efterhand ska av fastighetsägaren 
inlämnas till Bygg- och miljönämnden senast 2 månader efter det att 
beslutet delgivits fastighetsägaren. Åtgärden kräver även dispens från 
strandskyddet. 

Sammanfattning 
Fastighetsägare och tidigare fastighetsägare till fastigheten Berga 3:2 har utfört 
olovliga åtgärder på fastigheten. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att 
åtgärderna kräver anmälan, bygglov och dispens från strandskyddet. 

Av 11 kapitlet 51 § PBL framgår att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kapitlet PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av 
någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2-10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten ta 
ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kapitlet 12 § PBL. 

Bygglovsavdelningen förslår, efter konstaterande att åtgärderna utförts 
olovligen, att Bygg- och miljönämnden tar ut byggsanktionsavgifter för 
överträdelserna som tas upp i rubricerat ärende. Byggsanktionsavgifterna tas ut 
med stöd av 11 kapitlet 51 § PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår även att Bygg- och miljönämnden beslutar om 
föreläggande om rättelse enligt 11 kapitlet 20 § PBL och föreläggande om lov 
enligt 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 
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Beslutsunderlag 
 Lägesinmätning av byggnader den 29 juni 2018 
 Beräkning av byggsanktionsavgift poolbyggnad 
 Beräkning av byggsanktionsavgift rivning av huvudbyggnad åtgärd 6 
 Beräkning av byggsanktionsavgift ändrad användning åtgärd 5 
 Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad åtgärd 5 
 Beräkning av byggsanktionsavgift åtgärd 4 
 Beräkning av byggsanktionsavgift ändrad användning åtgärd 3 
 Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad stall/bostadshus åtgärd 3 
 Beräkning av byggsanktionsavgift installation av avlopp åtgärd 6 
 Brev till fastighetsägaren gällande olovligheter den 6 december 2016 
 Brev till fastighetsägaren gällande olovligheter den 15 januari 2019 
 Fotografier från tillsynsbesök den 25 juni 2018 
 Yttrande från fastighetsägaren den 15 mars 2019 
 Sanktionsareor åtgärd 3 och 4 
 Sanktionsareor åtgärd 5 
 Anmälan den 5 december 2016 
 Bemötande från fastighetsägare gällande rubricerat förslag till beslut 
 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2019, justerad den 23 

maj 2019 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 

11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 3, 
ändrad användning utförd 2016, då den utförts utan bygglov och 
startbesked. Avgiften sätts till 173 503 kronor enligt 9 kapitlet 8 § 4p 
plan- och byggförordningen PBF (2011:338). Den avgiftsskyldige är 
Jan Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 3, 
tillbyggnad utförd 2016, då den utförts utan bygglov och startbesked. 
Avgiften sätts till 96 720 kronor enligt 9 kapitlet 7 § 4p plan- och 
byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är Jan Persson. 
Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter 
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

3. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 4, 
rivning och nybyggnad av enbostadshus utförd 2016, då den utförts 
utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 139 965 kronor enligt 9 
kapitlet 6 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den 
avgiftsskyldige är Jan Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro 
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kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

4. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 5, 
ändrad användning av magasinsbyggnad till tvåbostadshus utförd 2016, 
då den utförts utan bygglov och startbesked. Avgiften sätts till 30 504 
kronor enligt 9 kapitlet 8 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). 
Den avgiftsskyldige är Jan Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

5. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 5, 
tillbyggnad av tvåbostadshus utförd 2016, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 39 990 kronor enligt 9 kapitlet 7 § 1p 
plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är Jan 
Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

6. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift enligt 
11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 6, 
rivning av huvudbyggnad utförd 2018, då den utförts utan anmälan, 
rivningsprövning och startbesked. Avgiften sätts till 200 322 kronor 
enligt 9 kapitlet 15 § 1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den 
avgiftsskyldiga är Annika Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

7. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 
6, nybyggnad av enbostadshus utförd 2019, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 201 345 kronor enligt 9 kapitlet 6 § 
1p plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är 
Annika Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom 
två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura skickas separat. 

8. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 
6, installation av enskild avloppsanläggning utförd 2019, då den utförts 
utan anmälan och startbesked. Avgiften sätts till 2325 kronor enligt 9 
kapitlet 13 § 2 stycket 2p plan- och byggförordningen (2011:338). Den 
avgiftsskyldige är Annika Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-
Bro kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura skickas separat. 

9. Bygg- och miljönämnden beslutar om att ta ut byggsanktionsavgift 
enligt 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL för åtgärd 
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7, nybyggnad av poolbyggnad utförd 2016, då den utförts utan bygglov 
och startbesked. Avgiften sätts till 191 115 kronor enligt 9 kapitlet 6 § 
4p plan- och byggförordningen (2011:338). Den avgiftsskyldige är Jan 
Persson. Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
skickas separat. 

10. Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för 
åtgärd 3, 4 och 5 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. 
Fastighetsägaren till Berga 3:2 ska utföra rättelse genom att återställa 
byggnaderna till den utformning och användning som byggnaderna 
hade vid tidpunkt för överlåtelse av fastigheten till Jan Persson 2014, i 
slamfärg rödmålade ekonomibyggnader med vita och svarta detaljer 
som framgår av fotografier i ärendet. Bygg- och miljönämnden 
bedömer att bygglov inte kan ges för någon av dessa åtgärder. 
Byggnadernas användning ska vara ekonomibyggnader för jordbruket 
och inte annan användning. Tillbyggda uterum ska vara rivna och helt 
borttagna. Rättelse ska vara utförd senast sex månader från det datum 
beslutet vinner laga kraft. 

11. Bygg- och miljönämnden beslutar om föreläggande om rättelse för 
åtgärd 6 med stöd av 11 kapitlet 20 § plan- och bygglagen. 
Fastighetsägaren till Berga 3:2 ska utföra rättelse genom att söka 
bygglov och strandskyddsdispens för återuppbyggnad av liknande 
byggnad som den huvudbyggnad som rivits på fastigheten. Åtgärden 
måste ha strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad och bygglov med 
tillhörande startbesked för att rättelse ska kunna bedömas som utförd. 
Rättelse ska vara påbörjad genom ansökan om strandskyddsdispens och 
bygglov i efterhand senast två månader efter det att berörd 
fastighetsägare blivit delgiven beslutet. Beslut om detta föreläggande 
gäller omedelbart med stöd av 11 kapitlet 38 § plan- och bygglagen. 
Gällande förbud mot fortsatt byggnation gäller till det att Bygg- och 
miljönämnden fattar beslut om startbesked för ny byggnad. 

12. Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga om bygglov för åtgärd 7 
poolbyggnad med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. 
Bygglovsansökan för bygglov i efterhand ska av fastighetsägaren 
inlämnas till Bygg- och miljönämnden senast 2 månader efter det att 
beslutet delgivits fastighetsägaren. Åtgärden kräver även dispens från 
strandskyddet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Göran Malmestedt (M) föreslår att ärendet återremitteras för inhämtande av 
kompletterande handlingar. 

Yrkande 
Katarina Olofsson (SD) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. 
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Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är återremiss. 
Han frågar först nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han 
frågar därefter om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut. Han 
finner bifall. 

Protokollsanteckning 
Göran Malmestedt (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning 

”Jag föreslår att vi återremitterar ärendet, för att få alla handlingar och 
bemötanden i vederbörlig ordning. Då ärendet är komplext så är det viktigt att 
alla aspekter kommer nämnden tillhanda för att kunna göra en rättssäker 
bedömning.” 

Beslutet skickas till: 

 Inskrivningsmyndigheten 
 Fastighetsägare till Berga 3:2 med rekommenderat brev eller 

delgivningsman 
 Tidigare fastighetsägare till Berga 3:2 Jan Persson med rekommenderat 

brev eller delgivningsman 
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Överlämnande
 

1 (1)

Datum
2020-06-10
 

Beteckning
403-27053-2020
 

Enheten för överklaganden
Christine Lindbom

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
mmd.nacka@dom.se  

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

Överklagande av länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut den 4 maj 2020 om fastigheten Berga 3:2 i Upplands-Bro 
kommun med diarienummer 4034-56263-2019 har överklagats av Annika och Jan 
Persson, genom ombudet Jennifer Jarebro. 
Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med 
handlingarna i ärendet. 

Niklas Fridén

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

För information om den fortsatta handläggningen hänvisas till Mark-och 
miljödomstolen, telefon 08-561 656 00

Kopia till:
Jan Persson och Annika Persson genom ombud Jennifer Jarebro, 
Jennifer.Jarebro@adv-aberg.se  

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun, 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Kristofer Asplund 

Miljöavdelningen 

Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2020-06-02   NAT.2018.340 

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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Ansökan om strandskyddsdispens, spabyggnad 
TIBBLE-VALLBY 1:3  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av 
spabyggnad på fastigheten Tibble-Vallby 1:3 enligt ansökningshandlingarna. 

Beslutet förenas med följande villkor 

1. Byggnaden får inte placeras närmare än 7 meter från strandlinjen.

2. Inga åtgärder får göras på eller kring spabyggnaden för att ytterligare
utvidga hemfridszonen mot vattenområdet.

3. Förrådsbyggnaden som ligger på platsen måste rivas innan byggandet
av spabyggnaden påbörjas.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§, samt 16 kap. 2 § 
Miljöbalken. 

Bygg- och miljönämnden informerar om 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 
externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 
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Sammanfattning 
Den 21 juni 2018 inkom en ansökan till Bygg- och miljönämnden om 
strandskyddsdispens för en spabyggnad på fastigheten Tibble-Vallby 1:3. 
Fastigheten är en strandfastighet och ligger utanför detaljplanelagt område men 
inom sammanhållen bebyggelse. På platsen råder generellt strandskydd till 100 
meter på land och 100 meter i vatten. Större delen av fastigheten ligger inom 
strandskyddat område. Spabyggnaden kommer att placeras inom den 
etablerade hemfridszonen och den kommer att uppta en markyta av ca. 50 m2, 
ha en höjd på 5,35 m och ligga ca. 7 meter från strandkanten. På föreslagen 
plats ligger idag en mindre förrådsbyggnad som kommer att rivas för att göra 
plats för den nya spabyggnaden. Som särskilt skäl har sökande angett att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Miljöavdelningen bedömer att förutsättningarna för 
strandskyddsdispens för åtgärden föreligger och att dispens kan medges.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020 
• Synpunkter på kommunicering, inkom 29 maj 2020 
• Ansökan om strandskyddsdispens med fasadritning, inkom 21 juni 2018 
• Länsstyrelsens yttrande till Mark- och miljödomstolen, 20 december 2016 
• Fotografier från inspektion den 18 november 2014 
• Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 24 juli 2014 
• Bygglovsansökan, inkom 24 mars 2014 
• Miljöbalk (1998:808) 

Ärendet 
Fastigheten är en strandfastighet som ligger i norra delen av Upplands-Bro 
kommun. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område men inom 
sammanhållen bebyggelse. På platsen är det generellt strandskydd till 100 
meter på land och 100 meter i vatten. Större delen av fastigheten ligger inom 
strandskyddat område. 

Fastighetsägaren sökte dispens för utbyggnad av garage och spabyggnad den 
24 juli 2014. Bygg- och miljönämnden medgav den 11 december 2014 dispens 
för båda åtgärderna. Den 30 augusti 2016 beslöt Länsstyrelsen att upphäva 
nämndens beslut i den del som avsåg spabyggnaden, men inte i den del som 
avsåg tillbyggnad av garage. Den 3 november 2016 överklagade sökande 
Länsstyrelsen beslut till Mark- och miljödomstolen. Den 15 februari 2017 
avslog Mark- och miljödomstolen överklagandet i domen M 6587-16. 
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Den 21 juni 2018 sökte fastighetsägaren strandskyddsdispens för samma 
åtgärder, men med en revidering av spabyggnadens fönster och dörr mot 
vattnet.  

Dispensansökan avser en spabyggnad med bastu, pentry, badrum och en övre 
våning för avkoppling. Byggnaden ska ha en höjd på 5,35 meter och uppta en 
yta av cirka 50 kvadratmeter och ska ligga cirka 7 meter från vattnet. 

Som särskilda skäl har fastighetsägaren angett att området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Lagstiftning 
Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) syftar strandskyddet till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 

2. och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Dispens 

Dispenser från strandskyddet får ges med stöd av miljöbalken om följande två 
förutsättningar är uppfyllda:  

1. Enligt 7 kap 18b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 
miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

2. Enligt 7 kap. 26 § MB ska åtgärden vara förenlig med strandskyddets 
syfte.  
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Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18c § MB endast ange att området  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 

Enligt 7 kap. 25§ Miljöbalken ska det vid prövning av frågor om skydd av 
områden enligt detta kapitel även tas hänsyn till enskilda intressen. En 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 
syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Enligt 7 kap. 26 § får dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9-11, 18 a- 
18 e, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd 
av detta kapitel ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 
syfte. Lag (2009:532). 

Motivering 
Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av 
Miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §§. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens 
bedöms åtgärden uppfylla 7 kap 18 c § punkt 1 Miljöbalken, att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  

I ansökan anger sökande att spabyggnaden är en tillbyggnad till ett existerande 
förråd. Förrådet i fråga är litet och anspråkslöst och upptar ungefär en fjärdedel 
av den ytan som den planerade spabyggnaden ska uppta. Den avviker också 
från det tidigare användningsområdet eftersom den tidigare byggnaden 
användes som förråd medan den nya byggnaden ska användas som spabyggnad 
med ett flertal fönster, bastu, pentry, badrum och rum för avkoppling. 
Spabyggnaden kan därmed inte bedömas vara en tillbyggnad, utan får anses 
vara en helt ny byggnad. 

Enligt bestämmelserna kring strandskyddet i Miljöbalken får nya byggnader 
inte uppföras inom strandskyddat område utan dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens måste mist ett av de särskilda 
skälen som listas i 7 kap. 18c § Miljöbalken uppfyllas. Sökande har angett som 
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särskilt skäl att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Exempel på sådant ianspråktagande 
är bebyggelse inom en etablerad hemfridszon eller tidigare beslutad tomtplats. 

I och med Bygg- och miljönämndens beslut om beviljad dispens från 
strandskyddet gällande tillbyggnad av garage, som vann laga kraft den 30 
augusti 2016, fastslogs att hela fastigheten förutom vattenområdet skulle få 
ianspråktas som tomtplats. Således bedöms spabyggnaden ligga inom den 
etablerade tomtplatsen. En förutsättning för dispens är dock att hemfridszonen 
inte utvidgas, eller utvidgas endast obetydligt, genom åtgärden. Byggnader och 
anläggningar som placeras i direkt anslutning till tomtgräns kan därmed strida 
mot strandskyddets syften om de hindrar eller avhåller allmänheten från 
allemansrättsligt tillgängligt område utanför tomtplatsavgränsningen i större 
utsträckning än vad som gällde tidigare. Således måste då beaktas vilken 
faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med hänsyn till dess karaktär 
och storlek samt förhållandena i omgivningen. 

Den befintliga huvudbyggnaden ligger förhållandevis nära strandkanten och 
dess utformning med fri sikt mot vattnet, en altan som vetter mot vattnet och 
klippt gräsmatta ända ner mot strandkanten gör att fastigheten bör uppfattas 
som privatiserad av allmänheten. Hemfridszonen sträcker sig dock inte ut i 
vattenområdet som alltjämt ska anses vara allemansrättsligt tillgängligt. 

Bedömningen ligger således i huruvida spabyggnaden kommer att utvidga 
hemfridszonen mer än obetydligt ut mot vattenområdet. 

I sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen den 20 december 2016 anger 
Länsstyrelsen att i det fall byggnaden får en anspråkslös fasadutformning och 
förses med dörr och diskreta fönster, i enlighet med bilaga 4 (se bilaga 7 i 
tjänsteskrivelsen), bedöms spabyggnaden endast få en liten avhållande effekt 
på allmänheten. Miljöavdelningen konstaterar att den nu föreslagna 
utformningen på spa-byggnadens fasad mot vattnet, med två mindre fönster 
och en enkel dörr, i enlighet med bilaga 7, följer Länsstyrelsens yttrande. Den 
får en mindre avhållande effekt på allmänheten och därmed bedöms 
hemfridszonen utvidgas i mindre omfattning ut mot vattenområdet. Vidare 
bedöms spabyggnaden inte väsentligen förändra livsbetingelserna för djur eller 
växter.  Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med 
stöd av Miljöbalken 7 kap. 18 b och 18 c §§, då området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Enligt proportionalitetsregeln i 7 kap. 25 § miljöbalken får inte en inskränkning 
i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på en 
skyddsbestämmelse i balken gå längre än vad som krävs för att syftet med 
strandskyddsbestämmelserna ska tillgodoses. 

Byggnaden kan eventuellt placeras på annan plats på fastigheten, där den inte 
utvidgar hemfridszonen ut mot vattenområdet. Trots det bedömer 
Miljöavdelningen att den föreslagna placeringen endast medför en obetydlig 
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utvidgning av hemfridszonen mot vattenområdet och får en liten avhållande 
effekt på allmänheten. 

Kommunicering 
Underlag till beslut har varit på kommunicering till sökande mellan den 27-29 
maj 2020. Efter telefonsamtal den 29 maj 2020, har sökande avsagt sig rätten 
till att få 3 veckor på sig att inkomma med synpunkter på Miljöavdelningens 
förslag till beslut. Sökande inkom med synpunkter den 29 maj 2020. 
I Miljöavdelningens förslag till beslut, som kommunicerades ut den 27 maj 
2020, föreslogs i villkor 1 att byggnaden inte skulle få placeras närmare 
strandlinjen än 8 meter. I sitt svar på kommuniceringen, som inkom 29 maj 
2020, har sökande angett att det kan bli svårt att placera byggnaden 8 meter 
från strandlinjen på grund av tomtens utformning. Sökande önskar få tillstånd 
för att få placera byggnaden 7 meter från strandlinjen i stället för 8 meter som 
Miljöavdelningen föreslagit. Miljöavdelningen bedömer att om byggnaden 
placeras 7 meter från strandlinjen får den inte en mer avhållande effekt för 
allmänheten än om den skulle placeras 8 meter ifrån strandlinjen. 
Miljöavdelningen ändrar således villkor 1 i beslutet till att omfatta ett förbud 
mot att placera byggnaden närmare än 7 meter från strandlinjen.  

 

Barnperspektiv 
Området ifråga är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att åtgärden som 
beslutet rör inte kommer få någon ytterligare negativ effekt för framtida 
generationers tillgång till strandområden.  

 

Övrig information 
Vid handläggandet av dispensansökan för spabyggnaden, uppmärksammade 
Miljöavdelningen att den östra bryggan på fastigheten, plattformen på den 
västra bryggan, samt den blå flytbryggan saknar strandskyddsdispenser. Med 
anledning av detta har miljöavdelningen startat ett tillsynsärende 
(NAT.2019.550). 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Orienteringskarta 
2. Handlingar från bygglovsansökan som avser spabyggnaden 24 mars 2014 
3. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 24 juli 2014 
4. Fotografier från inspektion den 18 november 2014 
5. Yttrande från Länsstyrelsen från 20 december 2016, som sökande bilagt till 

ansökan 
6. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 21 juni 2018 
7. Fasadritning bilagd ansökan som inkom den 21 juni 2018 
8. Synpunkter på kommunicering, inkom den 29 maj 2020 
9. Hur man överklagar 

Beslut sänds till 
 Joakim Nyberg, Överrodden 2, 197 92 Bro med delgivningskvitto 

 Länsstyrelsen 

 Akt 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Miljöavdelningen 

Bilaga 6 
 
Datum Vårt diarienummer 

1 (1) 

2019-04-15 NAT.2018.340 

 

 

Orienteringskarta Upplands-Bro kommun 
Fastighet Tibble-Vallby 1:3 
 

 

Tibble-Vallby 1:3 
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-----Ursprungligt meddelande-----

Skickat: den 29 maj 2020 09:59
Till: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Kommunicering av förslag till beslut [NAT.2018.340]

Hej

Jag anser att om ni kan acceptera 7 meter till strandlinjen är allt ok Detta på grund av
att det finns risk för berg påstötning om det är 8 meter till strandlinjen

Mvh

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>
Skickat: den 27 maj 2020 12:11

Här kommer Miljöavdelningens förslag till beslut gällande ansökan om
strandskyddsdispens för spabyggnaden på Tibble-Vallby 1:3, ärende NAT.2018.340. 

Innan beslutet fattas får du möjlighet att inkomma med synpunkter på
beslutsförslaget, jag satte den 29 maj (fredag) som sista datum för inkomna
synpunkter.

Se bifogat beslut.

Vänliga hälsningar
Kristofer Asplund

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

 

Ärende hos kommunen: NAT.2018.340
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)
INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.
Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(14) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Caroline Söderström 

Miljöavdelningen 

Caroline.Soderstrom@upplands-bro.se 

2020-06-04   MIL.2019.703 

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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Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga ABT Bolagen AB (org.nr. 
556255-7966) om följande försiktighetsmått för krossning av berg och av 
återvinning av asfalt, betong, ris och stubb, jord- och schaktmassor inom 
fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478: 

1. Om inte annat följer av övriga försiktighetsmått ska verksamheten bedrivas
i överensstämmelse med vad sökanden har angett eller åtagit sig i
inkommen anmälan eller vad som för övrigt framkommit under
handläggningen.

2. Buller från verksamheten (inklusive transporter inom verksamhetsområdet)
får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, det vill säga:

50 dB(A) måndag-fredag kl. 06.00-18.00

45 dB(A) måndag-fredag kl. 18.00-22.00

45 dB (A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00-22.00

40 dB(A) nattetid kl.22.00-06.00

3. Verksamheten ska bedrivas så att den inte medför störningar eller negativ
påverkan på E18.

4. Spridning av damm från verksamheten och dess transporter ska förebyggas
med bästa möjliga teknik för att skydda människors hälsa och miljön.
Uppstår problem i omgivningen till följd av damning ska åtgärder
omedelbart vidtas för att avhjälpa problemen.

5. Asfalt, betong, jord- och schaktmassor samt ris och stubb ska förvaras på
tätgjorda ytor. Vattnet från dessa ytor ska avledas till en dagvattendamm.

6. Verksamheten ska genomföra provtagning på utgående dagvatten från
dagvattendammen på fastigheten minst var tredje månad från det att
återvinningen påbörjats. De parametrar som minst ska analyseras är:

 PH

 Metaller
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 Totalfosfor 

 Totalkväve 

 Alifatiska kolväten 

 Aromatiska kolväten inklusive PAH 
Provtagning ska utföras av sakkunnig samt analyseras av ackrediterat 
laboratorium. Resultaten ska journalföras och skickas till Bygg- och 
miljönämnden omgående. 

7. För inkommande massor ska följande iakttas: 

a. Massor som ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål ska 
kvalitetssäkras i enlighet med gällande riktlinjer från 
Naturvårdsverket. Massor av olika kvalitet ska lagras separat. 

b. Som riktvärde för de massor som får tas emot ska generella riktvärden 
för känslig markanvändning (KM) från Naturvårdsverket användas. 
Endast massor som klarar kraven för känslig markanvändning får tas 
emot. 

c. Invägning och journalföring ska ske på ett tydligt sätt som möjliggör 
spårbarhet för samtliga massor och uppföljning av var massorna 
levererats. Massornas transportkedja ska kunna uppges. 

d. Massorna i varje enskilt lass ska genomgå besiktning. 

e. Om det vid analys visar sig att föroreningsinnehållet i massorna är 
högre än tillåtna halter (KM) inom verksamheten ska massorna 
omgående, senast dagen efter skickas vidare till godkänd 
mottagningsanläggning. Är det inte möjligt med omgående 
borttransport ska massorna lagras nederbördsskyddat och på hårdgjord 
yta fram tills borttransport. Sådan typ av driftstörning ska 
dokumenteras i årsrapporten. 

8. Avfall som tas emot på anläggningen får inte innehålla farligt avfall eller 
hushållsavfall. Sulfidjordar och asfalt med stenkolstjära får inte tas emot. 

9. Kemikalier inklusive petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta, 
hanteras och förvaras så att eventuellt spill och läckage inte kan nå mark, 
yt- eller grundvatten. Cisterner ska vara invallade eller försedda med 
uppsamlingskärl som rymmer hela tankvolymen och vara placerade så att 
påkörningsrisken minimeras. Informationsskylt om vattenskyddsområde 
ska finnas uppsatt i anslutning till cisternen. 

10. Service och reparationer av maskiner, t.ex. oljebyten på gräv- och 
lastmaskiner ska ske på verkstad eller på tätt underlag där eventuellt spill 
och läckage kan samlas upp. 
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11. Eventuellt spill eller läckage av olja eller kemiska produkter ska 
omhändertas omgående i enlighet med bestämmelser om farligt avfall och 
rapporteras till bygg- och miljönämnden. 

12. Lämpligt absorptionsmedel och utrustning för att ta upp och minska 
spridning av spill/läckage ska finnas lättillgängligt på verksamhetsområdet. 

13. Om klagomål på verksamheten uppstår ska verksamhetsutövaren undersöka 
klagomålet och vid befogat klagomål vidta åtgärder. Miljöavdelningen ska 
informeras om eventuella klagomål. 

14. Ett aktuellt egenkontrollprogram i enlighet med förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll ska finnas dokumenterad för 
verksamheten och följas. Egenkontrollprogrammet ska bland annat omfatta 
rutiner för hantering och kvalitetssäkring av massor, tillbudsrutiner, 
skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan, rutiner för att undvika 
damning och hantera buller och klagomål. Verksamheten ska även 
säkerställa hur rutiner för massor med olika ursprung och föroreningshalter 
ska hållas åtskilda från varandra samt ha upprättat rutiner för hur sanering 
ska utföras inklusive hanteringen av förorenade massor. Information ska 
finnas om hur verksamheten säkerställer att samtliga medarbetare i 
verksamheten hålls informerade om gällande rutiner. 

15. En årsrapport ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senas den 31 mars 
varje år avseende föregående verksamhetsår. 

16. Om verksamheten helt eller delvis upphör i området ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten. ABT Bolagen ska senast sex månader efter att 
verksamheten har avvecklats ha genomfört markundersökningar av aktuell 
fastighet. Resultatet av undersökningen samt förslag på återställande 
åtgärder av verksamhetsområdet ska därefter lämnas in till 
tillsynsmyndigheten utan dröjsmål.  

17. All berörd personal, underentreprenörer och liknande ska ta del av detta 
beslut. En kopia av beslutet ska finnas tillgängligt på verksamhetsområdet. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 1-3, 7 §§, 9 kap. 1, 3 §§, 15 kap. 11 §, 26 
kap. 9, 19, 21 §§ miljöbalken (1998:808), 27 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 4 kap. 6 §, 29 kap. 41, 43, 49 §§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

 Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas 
tillbaka. 

 Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det 
går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut. 

 Verksamhetsutövare har skyldighet att meddela förändringar i verksamheten 
eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva ny anmälan. 
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 Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex krävas 
bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra 
myndigheter, t ex vad gäller brandskydd eller arbetsmiljö. 

 Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut. 

 Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (ej retroaktivt) 

Sammanfattning 
ABT Bolagen vill fortsätta bedriva krossning av berg, lagring av bergkross och 
återvinna asfalt, betong, ris och stubb samt påbörja återvinning av jord- och 
schaktmassor inom fastigheten Kungsängens-Tibble 1:478. Den 16 april 2019 
inkom en anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande återvinning av jord- och 
schaktmassor och den 21 november 2019 inkom ytterligare en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet, där ABT Bolagen vill fortsätta bedriva krossning av 
berg, lagring och återvinning inom fastigheten till den 30 november 2026. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att verksamheten kan bedrivas utan 
olägenhet för människors hälsa och miljö under rådande förutsättningar. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför beslut om försiktighetsmått.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 4 juni 2020 
• Kompletteringar 2 till anmälan om miljöfarlig verksamhet 2020-05-05 
• Tekniska nämndens yttrande 2020-04-05 
• Grannyttrande med erinran, 2 stycken, 2020-03-13 
• Mark- och exploateringsavdelningens yttrande 2020-02-19 
• Anmälan om miljöfarlig verksamhet 2019-11-21 
• Bullerberäkningar för trafikbuller (anmälan om miljöfarlig verksamhet, 

ärende MIL.2018.293) 
• Anmälan om miljöfarlig verksamhet (anmälan om miljöfarlig verksamhet, 

återvinning av jord- och schaktmassor, ärende MIL.2019.295) 
• Komplettering till ansökan om återvinning (anmälan om miljöfarlig 

verksamhet, återvinning av jord- och schaktmassor, ärende MIL.2019.295) 

Ärendet 

Bakgrund 
ABT Bolagen AB inkom under 2019 med två anmälningar om miljöfarlig 
verksamhet; den 16 april 2019 inkom en anmälan avseende hantering av jord- 
och schaktmassor på fastigheten och den 21 november 2020 inkom en anmälan 
avseende förlängning av verksamhetstiden inom fastigheten.  
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478. Kompletteringar begärdes in och inkom till 
fullo den 5 maj 2020. Verksamheten är en anmälningspliktig C-verksamhet 
enligt miljöprövningsförordningen och berörs av verksamhetskoderna 10.50, 
90.40, 90.80 och 90.110 
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ABT Bolagen har sedan den 31 maj 2016 bedrivit krossning av berg och 
lagring av bergkross inom fastigheten. 

Anmälan  
ABT Bolagen AB vill fortsätta att bedriva krossning av berg och lagring av 
bergkross inom fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478 till den 30 
november 2026. Krossanläggningen ska vara mobil och totalt avser man att 
krossa max 400 000 ton berg per år och lagra max 300 000 ton bergkross. 
Bergkrossen kommer att lagras i högar med en fyllnadshöjd på max 15 m. 
Utöver detta vill ABT Bolagen AB  även fortsätta bedriva återvinning enligt 
beslut daterat den 21 februari 2019, protokollsutdrag § 6,  om max 15 000 ton 
asfalt per år, max 15 000 ton betong per år, max 5 000 ton ris och stubb per år 
samt 30 000 ton jord per år enligt avfallskod 170504, enligt ändring av 
anmälan om miljöfarlig verksamhet, inkommen den 16 april 2019. Totala 
volymer som kommer att vara på anläggningen vid ett och samma tillfälle 
kommer att vara max 10 000 ton betong, 10 000 ton asfalt, 10 000 ton ris och 
stubb samt 10 000 ton jord. 

ABT Bolagen AB har uppgett att de normala arbetstiderna kommer att fortsätta 
vara måndag till fredag kl. 06.00-18.00. 

Verksamhetens transporter beräknas enligt antalet transporter per år delat med 
antalet arbetsdagar för att få fram ett genomsnitt per dag. Enligt denna 
beräkning anges att antalet tunga fordon till och från anläggningen som mest 
beräknas uppgå till 12 st per timme. ABT Bolagen AB beräknar att antalet 
transporter till och från anläggningen uppgår till max 80 stycken per dag.  

Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten avser att krossa och återvinna berg, betong, asfalt, ris och stubb 
samt jord från exploateringsområden inom kommunen med omnejd. Betong 
och asfalt kommer att processas och återvinnas på samma sätt och med samma 
maskiner som bergmaterialet. På anläggningen finns i dagsläget hjullastare och 
sorteringsverk samt periodvis ett krossverk. Ett flisverk kommer att användas 
kampanjvis under kortare perioder för återvinning av stubb.  

Lokalisering 

På befintlig plats finns idag ingen gällande detaljplan, dock är en under 
framtagande. Fastigheten ligger inom Östa Mälarens Vattenskyddsområde. 
Närmaste bostäder ligger ca 350 meter från krossverket och 200 meter från 
anläggningen. Transporter till och från anläggningen sker idag från 
Granhammarsvägen via Pettersbergsvägen. När pågående kommunal väg under 
E18 mot Brunna industriområde är färdigt, kommer ABT Bolagen att nyttja 
denna istället, om så är möjligt. Yttrande har inkommit om möjlighet att bygga 
en tillfällig väg till passagen under E18 vid Örnäs gård  istället för att nyttja 
den som håller på att byggas. Då ABT Bolagen inte har rådighet över marken 
och boende påverkas även i denna riktning anses inte detta som ett bättre 
alternativ. Verksamheten ställer sig dock positiva till fortsatt dialog under 
2020/2021. 



75 Anmälan om miljöfarlig verksamhet  - BMN 20/0006-14 Anmälan om miljöfarlig verksamhet  : Anmälan om miljöfarlig verksamhet

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 6 (14)  
2020-06-04 BMN 20/0006 

 
 

 

Buller 

Verksamheten ger upphov till buller vid krossning av berg. I tidigare 
genomförd bullerutredning redovisades beräknade ekvivalenta ljudnivåer 2 
meter över mark då krossningen pågick. Med ekvivalent ljudnivå menas 
medelvärdet av buller under en viss tidsperiod. I bullerberäkningen 
genomfördes beräkningar både med och utan vidtagande av bullerdämpande 
åtgärder. De bullerdämpande åtgärderna bestod av högar med krossat eller 
okrossat bergmaterial. Högarna förutsattes vara minst 6 meter höga och ligga 
med inbördes avstånd av högst 20 meter. Utförd bullerberäkning visade att utan 
bullerdämpande åtgärder erhölls bullerriktvärdet dagtid 07-19 högst 60 dB 
(område A), vilket är Naturvårdsverkets riktvärde för buller vid byggplatser, 
vid nuvarande bostäder. Med föreslagna bullerdämpande åtgärder erhölls 
riktvärdet även inom områdena B och D i bilagan till genomförd 
bullerberäkning. De ekvivalenta ljudnivåerna från byggtrafiken till och från 
området beräknades då till ca 50 dB (område A) på 10 meters avstånd från den 
väg som användes.  

Då miljöavdelningen mottot några klagomål om buller från transporter till och 
från krossningsanläggningen under 2018 begärde miljöavdelningen att ABT 
Bolagen skulle genomföra en ny buller utredning, då nya byggnader tillkommit 
längs vägen. Konsultbolaget Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB genomförde en 
bullerberäkning, som inkom till Bygg- och miljönämnden den 29 oktober 2018. 
Av de 2 000 fordonspassager som framfördes längs med Pettersbergsvägen 
beräknades 200 vara tunga fordon. 80 av dessa 200 transporter genomfördes till 
och från ABT Bolagen. Bullerberäkningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna 
inomhus innehåller kraven enligt Boverkets byggregler. De maximala 
ljudnivåerna inomhus tangerar kraven enligt Boverkets byggregler. 

Damm 

Damm uppkommer från krossning och hantering av materialet samt från 
transporter inom området. Verksamheten har uppgett att de kommer att 
motverka damm med hjälp av vatten på krossen och transporterna samt 
vattenbegjutning av berget som ska krossas. Skyddsåtgärder mot damning kan 
även behöva utföras på andra delar av verksamhetsområdet så som 
transportvägar som utöver krossverket också kan damma. I dessa fall uppger 
ABT Bolagen att vägbanorna kan komma att behandlas med Dustex, en 
cellulosablandning som binder dammet. Vid behov ska verksamheten därför 
vidta ytterligare åtgärder för att motverka olägenhet. Beroende på var 
dammproblematiken uppstår kan olika åtgärder vara lämpliga. 
Försiktighetsmåttet är därför formulerat till att bästa möjliga teknik ska 
användas.  

Kemikaliska produkter och farligt avfall 
För att säkerställa en säker kemikalie- och avfallshantering meddelas 
försiktighetsmått gällande förvaring, uppsamling och hantering. För att spill 
snabbt ska kunna samlas upp och föroreningsspridningen minimeras ställer 
försiktighetsmåtten också krav på att absorptionsmedel ska finnas 
lättillgängligt på fastigheten. Farligt avfall ska i enlighet med 
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avfallsförordningen (SFS 2001:1063) transporteras av transportör med tillstånd 
till sådana transporter och avfallet omhändertas vid godkänd 
mottagningsanläggning.  

ABT Bolagen har uppgett att förvaring av bränsle kommer att ske i en 
dubbelmantlad cistern om 10 kubikmeter, godkänd enligt ADR. Då fastigheten 
ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde ska en tydlig skylt om detta 
finnas i anslutning till cisternen. Kemikalier så som motorolja, hydraulolja och 
smörjfett kommer att förvaras i en servicecontainer på verksamhetsområdet. 

Dagvatten 

Dagvattnet som uppkommer på fastigheten ska ledas till en 
sedimentationsdamm innan det avleds till sumpskogen. Regelbundna kontroller 
ska genomföras. 

Samråd och grannhörande 
Miljöavdelningen genomförde samråd med närliggande fastigheter 
(Kungsängens-Tibble 1:510, 1:493, 1:492, 1:491, 1:522, 1:474, 1:475, 1:645, 
1:650, Örnäs 1:7, 1:5, 1:2, Brf Tibbleskogen 4 i Upplands-Bro samt 
Tibbleskogen5 i Upplands-Bro), Trafikverket, Mark- och exploatering i 
Upplands-Bro kommun och Tekniska avdelningen i Upplands-Bro kommun 
den 29 januari 2020 till den 19 februari 2020. Miljöavdelningen skickade även 
anmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län i enlighet med 25 e § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Yttranden med 
synpunkter har inkommit från Mark- och exploateringsavdelningen, Tekniska 
nämnden samt tre privatpersoner. Synpunkterna har bland annat gällt 
transporterna, bullernivåerna och dammet som uppkommer. De inkomna 
yttrandena kan läsas i sin helhet i bifogat underlag för beslut. Verksamheten 
har bemött inkomna synpunkter. 

Kommunicering  
Förslag till beslut har kommunicerats med ABT Bolagen vid möte den 5 maj, 
samt per mail den 25 maj 2020. En synpunkt på formulering av text gjordes 
och har justerats. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808) 
2 kap. 2 § 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 §  
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
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att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

2 kap. 7 § 
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1. Om det finns ett 
åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande 
för bedömningen av behovet. Vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande eller dispens för en verksamhet eller åtgärd som ger en ökad 
förorening eller störning och kan antas på ett inte obetydligt sätt bidra till att en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 inte följs, får 
verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första och andra styckena 
tillåtas om den 1) är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att 
följa normen, 2) förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande 
åtgärder som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är 
obetydlig, eller 3) trots att den försvårar möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas 
ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett 
större geografiskt område.  

9 kap. 1 §  
Med miljöfarlig verksamhet avses 1) utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen 
eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller 
grundvatten, 2) användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt 
som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat 
utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden 
eller grundvatten, eller 3) användning av mark, byggnader eller anläggningar 
på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, 
skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat 
liknande. 

9 kap. 3 §  
Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller 
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller 
helt tillfällig. 

15 kap. 11 § 

Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk 
för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till 
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   1. den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, 
växter eller djur, 
   2. de olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt, och 
   3. den negativa påverkan som hanteringen kan ha på sådana särskilt skyddade 
områden som avses i 7 kap., på andra områden av särskild betydelse för miljön 
eller på landskapet i övrigt. 

En bestämmelse om att producenter kan ges skyldighet att hantera avfall finns i 
12 §. Bestämmelser om att kommuner har och kan ges skyldighet att hantera 
avfall finns i 20 och 22 §§. Lag (2019:1263). 
 
26 kap. 9 §  
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Förelägganden och 
förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål 
som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom 
hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden 
eller förbud som 1) är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa 
eller allvarlig skada på miljön uppkommer, eller 2) gäller säkerhetshöjande 
åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 §§. I fråga 
om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en 
verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med 
utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen 
eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar 
till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i 
fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande 
lokala föroreningar. 

26 kap. 19 §  
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall 
också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 
verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan 
verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 
till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
kontrollen. 

26 kap. 21 §  
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som 
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.  
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26 kap. 22 § 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är 
skyldig att avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra 
sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för 
tillsynen. Detsamma gäller den som upplåter en byggnad för bostäder eller för 
allmänna ändamål, om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför 
olägenheter för människors hälsa. Om det är lämpligare, får 
tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan undersökning ska utföras av 
någon annan och utse någon att göra undersökningen. Om inte annat följer av 
22 b § 2, ska den som är skyldig att utföra undersökningen ersätta kostnaderna 
för en undersökning som någon annan utsetts att göra med det belopp som 
tillsynsmyndigheten fastställer. Beslut om undersökning får förenas med 
förbud att överlåta den berörda fastigheten eller annan egendom till dess 
undersökningen är slutförd. 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) 

1 kap. 10 § 
Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2–32 kap. Anges 
att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller 
vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter 
och åtgärder anges uttrycket ”anmälningsplikt C”. 
 
4 kap. 6 § 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för anläggning för 
sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter  

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller  

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

29 kap. 41 § 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att  
   1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 
   2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning 
(2016:1188). 

29 kap. 43 § 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt 
avfall, om mängden avfall är 
   1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- 
eller anläggningsändamål, eller 
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   2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 
Förordning (2016:1188). 

29 kap. 49 § 
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt 
avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är  
   1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller  
   2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
Förordning (2016:1188).  

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 

4 § 
För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av 
det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt  
1. miljöbalken, 
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt 
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade 
med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. 

5 § 
Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att 
utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga 
olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första 
stycket skall dokumenteras. 

6 § 
Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och 
bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet 
av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i 
verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till 
olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren 
omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 

7 § 
Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska 
organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från 
hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om 
produkterna eller organismerna: 

1. Produkten eller organismens namn,  
2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, 
samt 
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller 
miljöfarlighet. 
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Beslutsmotivering 
Miljöavdelningen bedömning är att verksamheten kan bedrivas utan olägenhet 
för hälsa och miljön under förutsättning att skyddsåtgärderna enligt beslutet 
följs. Åtgärderna som föreläggs för verksamheten bedöms som ekonomiskt 
rimliga, tekniskt möjliga och motiverade enligt 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken. 

Enligt miljöbalkens 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de försiktighetsmått som behövs för att 
förebygga och hindra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid 
yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. För att så långt 
som möjligt undvika störning för grannfastigheter ska Naturvårdsverkets 
riktvärden för externt industribuller uppfyllas. 

Synpunkter från tre boenden i området inkom i samband med anmälan, liksom 
från Mark- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro och Tekniska 
nämnden i Upplands-Bro och gällde bland annat oro för buller, damm och 
trafik. Verksamheten har i en skrivelse bemött inkomna synpunkter. Då det 
endast inkommit ett fåtal klagomål sedan verksamheten påbörjades 2016 
bedömer Bygg- och miljönämnden att verksamhetens utredning är tillräcklig 
och att inte ytterligare utredningar är skäliga i dagens läge. 

Avsaknaden av en idag gällande detaljplan för verksamhetsområdet och ett 
pågående avtal med markägaren tillsammans med fyra år lång 
verksamhetsutövning med bara några få klagomål utgör grunden till 
miljöavdelningens ställningstagande. Verksamhetsutövaren väntar i dagsläget 
på att påbörjad tunnel under E18 ska stå färdig, så att fordonens färdväg kan 
förändras och förutsättningarna för trafik, buller och avgaser längs 
Pettersbergsvägen kan förbättras. Skulle förutsättningarna förändras, till 
exempel av ett utbyggt bostadsområde eller en ny detaljplan, måste 
verksamhetens placering ses över igen och bedömas på nytt. Dock kommer 
ingen utökning av verksamhetens krossning och återvinning eller utökade av 
arbetstider att medges i rådande läge, då risken för olägenhet bedöms öka för 
boende i området. 

Det dagvatten som uppstår vid återvinningsytan inom fastigheten ska avledas 
till en dagvattendamm via en oljeavskiljare innan det leds ut till en sumpskog 
(enligt Skogens pärlor). Eftersom betong, asfalt, ris och stubb kommer att 
förvaras inom återvinningsytan kan det förekomma en viss mängd föroreningar 
från dagvattenavrinningen. Miljöavdelningen bedömer därför att det är 
motiverat att utföra provtagning var tredje månad på det utgående dagvattnet 
innan det leds ut till sumpskogen. Verksamhetens utsläpp av dagvatten får inte 
leda till en oacceptabel 
påverkan på sumpskogen. 
 

Egenkontroll 

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) gäller för alla 
anmälningspliktiga verksamheter. Verksamhetsutövaren ska regelbundet utföra 
och dokumentera tillsyn av sin utrustning, maskiner, cisterner, etc. Det ska 
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också finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska 
ansvaret för miljöfrågor. Om det inträffar driftstörning eller liknande som kan 
leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten 
underrättas omgående. 

Avgift 
För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 280 kr/timme 
enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen 
av Kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, och Kommunfullmäktiges 
beslut den 21 november 2018, § 135, om revidering av timavgift.   

Fakturering sker separat. 

Barnperspektiv 
Barn påverkas i högre utsträckning än vuxna av negativa effekter från buller 
och höga ljud, likväl som personer med hörselnedsättning. Bakgrundsnivå och 
efterklangstid är två faktorer som påverkar förmågan att uppfatta tal. När dessa 
två faktorer påverkar barn finns risken, för att förmågan att lära sig att 
kommunicera försämras. Om verksamheten och trafiken ökas kan detta leda till 
negativa konsekvenser för både vuxna och barn, även om den ökande trafiken 
är förlagd till dagtid. 

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

miljöchef Caroline Söderström 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Anmälan om miljöfarlig verksamhet 2019-04-16 
2. Komplettering till ansökan om återvinning 
3. Anmälan om miljöfarlig verksamhet 2019-11-21 
4. Mark- och exploateringsavdelningens yttrande 2020-02-19 
5. Tekniska nämndens yttrande 2020-04-05 
6. Komplettering 2 till anmälan om miljöfarlig verksamhet 2020-05-

05 
7. Bullerberäkningar för trafikbuller 
8. Information om hur du överklagar 
9. Delgivningskvitto 
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Beslut sänds till 
• ABT Bolagen AB med delgivningskvitto 
• Trafikverket med delgivningskvitto 
• Kommunstyrelsen, Mark och exploatering i Upplands-Bro med 

delgivningskvitto 
• Tekniska nämnden, Tekniska avdelningen/Gata, Park och Trafik i 

Upplands-Bro med delgivningskvitto 
• Länsstyrelsen med delgivningskvitto 
• Kungsängens-Tibble 1:510 
• Kungsängens-Tibble 1:493 
• Kungsängens-Tibble 1:492 
• Kungsängens-Tibble 1:491 
• Kungsängens-Tibble 1:522 
• Kungsängens-Tibble 1:474 
• Kungsängens-Tibble 1:475 
• Kungsängens-Tibble 1:645 
• Kungsängens-Tibble 1:650 
• Örnäs 1:7 
• Örnäs 1:5 
• Örnäs 1:2 
• Brf Tibbleskogen 4 i Upplands-Bro 
• Brf Tibbleskogen 5 i Upplands-Bro 
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    Rosersberg 2019-06-10 
      

 

Komplettering till ansökan om Återvinning av Jord- och Schaktmassor 

 

Övrigt 

1.1 Tidigare har du sagt per telefon att ni vill återvinna 5 000 ton jord- och schaktmassor per år. I 
anmälan står det nu 30 000 jord- och schaktmassor per år. I beslutet vill vi att det ska stå en 
maxmängd jord- och schaktmassor som ni får ta in per år och en maxmängd jord- och 
schaktmassor som får lagras vid ett och samma tillfälle inom fastigheten. Ni bedriver ju en 
återvinningsanläggning och då ska ni ta emot jord- och schaktmassor och återvinna jord- och 
schaktmassor. Miljöavdelningen funderar på att skriva att ni får ta emot max 30 000 ton jord- och 
schaktmassor per år och lagra max 30 000 ton jord- och schaktmassor vid ett och samma tillfälle. 
Vad har ni för tankar kring detta och hur ställer ni er till vårt förslag? 

Svar: 30 000 ton är en acceptabel volym för oss på årsbasis.  

 

 

1.2 I anmälan har ni skrivit att jord- och schaktmassorna kommer att lagras inom ytan för återvinning 
som har avrinningsområde till dagvattendammen. Det framgår inte att jord- och schaktmassorna 
kommer att förvaras på tätt underlag. Vi förutsätter att jord- och schaktmassorna kommer att 
förvaras på tätt underlag precis som resterande avfall som ni tar emot för återvinning. Stämmer 
det?  

 
Svar: Ja, det stämmer.  

 
 
 
1.3 Anmälan saknar underskrift. Kan du skriva under anmälan och inkomma med den till oss.  
 
Svar: Löser det. 

 
 
1.4 Ni vill använda er av Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning KM. 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden (MKM och KM) för förorenade områden. 
MKM och KM är ett av flera verktyg i en riskbedömning av förorenade områden. Vid återvinning 
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av massor för anläggningsändamål är det brukligt att använda de riktvärden som finns i 
Naturvårdsverkets handbok ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” 2010:1. Om ni vill 
använda andra riktvärden än mindre än ringa risk (MRR) behöver vi få in en motivering till det. 

 
Svar: 

Begreppet ”mindre än ringa risk” (MRR) har sitt ursprung från Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ” 
Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”. Syftet med denna handbok är att underlätta 
återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Handboken är 
inte avsedd för att användas vid klassificering av massor som skall tas in på en 
återvinningsanläggning. Problemet med tillämpandet av MRR är att värdena är så pass lågt satta att 
de medför att även jungfruliga massor ofta överstiger gränsvärdena. Att använda MRR som 
mottagningskriterium för återvinningsanläggningar innebär att massor mellan MRR-KM inte kan 
återvinnas, utan måste deponeras eller behandlas. 

Att begreppet ”känslig markanvändning” (KM) föreslås tillämpas för de massor som skall återvinnas 
beror på att KM i det aktuella fallet utgör ett konservativt begränsningsvärde för 
återvinningsmaterialets kemiska innehåll. Känslig markanvändning (KM) definieras enligt 
Naturvårdsverkets rapport 5976 som ”där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De 
flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.” Detta innebär att riktvärdena är 
utformade för att ge ett brett skydd åt både människor och miljö. 

Om istället t.ex. produktstandard för anläggningsjordar tillämpas skulle högre föroreningshalter 
medges. Även om KM är framtaget som ett riktvärde för sanering av förorenad mark används det 
flitigt inom masshanteringsbranschen, där begreppet KM-massor innebär att samtliga analysvariabler 
skall understiga riktvärdena för KM. Då det är detta begrepp som används av anläggningsbranchen 
finns det risk för förvirring om sökanden skall formulera sina krav enligt en annan terminologi när de 
ställer krav på återvinningsmassornas kemiska innehåll. 

 
 
 
Verifierande provtagning 

2.1 I rutinen för mottagning av schaktmassor beskriver ni hur den verifierade provtagningen ska gå 
till. Slumpmässiga stickprover kommer att tas kvartalsvis på mottagna jord- och schaktmassor. 
Miljöavdelningen vill veta hur många stickprover ni planerar att ta, är det ett stickprov eller flera? 
Det är vanligt att återvinningsanläggningar tar stickprov med ett tätare intervall, hur ställer ni er 
till att ta stickprover en gång per månad?  

 
Svar:  

Då anmälan endast innefattar mottagning av 30 000 ton jord- och schaktmassor per år bedöms det 
inte vara befogat med månatlig provtagning. Det stämmer att en del stora anläggningar tillämpar 



75 Anmälan om miljöfarlig verksamhet  - BMN 20/0006-14 Anmälan om miljöfarlig verksamhet  : 2_MIL_2019_703_Komplettering till ansökan om återvinning

 

månatlig provtagning, men det beror ofta på att de tar in betydligt större mängder schaktmassor. 
Istället föreslår bolaget kvartalsvis provtagning med 2 stickprover per tillfälle. Detta ger en provtäthet 
på ca 1 prov/4 000 ton, vilket bedöms lämpligt för verifierande provtagning. 

 
 
2.2 Ni skriver att ni kommer att genomföra kompletterande provtagning av jord- och schaktmassor 

med bristfällig dokumentation (ex. för få analyser) för att verifiera klassningen. Miljöavdelningen 
anser inte att detta överensstämmer med att ni endast ska ta emot jord- och schaktmassor som 
är klassificerade. Om ni bedömer att en provtagning av jord- och schaktmassor som ni ska ta 
emot inte är tillräcklig (ex. för få analysparametrar eller för få stickprov) anser inte 
miljöavdelningen att ni ska ta emot dessa massor utan ytterligare provtagning vid 
uppkomstplatsen. De enda gångerna ni ska behöva genomföra provtagning är vid era 
sticksprovskontroller eller om ni tar emot klassificerade jord- och schaktmassor som vid 
mottagningskontrollen bedöms som misstänkt förorenade. De jord- och schaktmassor som 
misstänks vara förorenade vid okulär besiktning under mottagningskontrollen ska antingen 
avvisas eller genomgå kemisk analys. Miljöavdelningen anser att dessa jord- och schaktmassor 
ska hanteras och lagras separat från annat avfall.  

 
Svar: 

Bolaget instämmer med denna synpunkt, då anläggningen endast skall ta emot jord- och 
schaktmassor som redan är klassificerade. Att bolaget lagt in möjligheten kring kompletterande 
provtagning är för att kunna verifiera att klassificeringen är korrekt om materialet t.ex. visar sig vara 
heterogent eller det föreligger misstanke om förorening. 

 
 
 
Provtagning innan mottagning 

 
3.1 I rutinen för mottagning av schaktmassor beskriver ni inte vilka krav ni kommer att ställa på 

provtagning och analys som har skett innan mottagningen. Ni skriver att ni endast kommer att ta 
emot klassificerade massor men miljöavdelningen vill veta vilka krav ni ställer på antal prover per 
mängd jord- och schaktmassor, analysparametrar mm.  

 
Svar: 

Det går inte att ange på förhand vilken provtäthet som krävs och vilka analysvariabler som skall 
inkluderas då detta beror på avfallets ursprungsplats. Om avfallet kommer från ett homogent 
jungfruligt område kan det räcka med ett enstaka verifierande prov för att säkerställa massornas 
renhet. Om massorna istället kommer från ett heterogent område med varierad landanvändning 
kommer det istället krävas en betydligt högre provtäthet. Sammantaget skall provtagningstätheten 
vara proportionerlig och alla relevanta analysvariabler skall vara inkluderade. För att säkerställa att så 
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är fallet skall underlaget till klassificeringen granskas av en person med erforderlig kompetens 
gällande denna typ av bedömningar. 

 
 
3.2 Miljöavdelningen vill ta del av mottagningsblanketten som avlämnaren måste fylla i. 

Miljöavdelningen undrar om avlämnaren och ABT Bolagen kommer överens om att avlämnaren 
får lämna jord- och schaktmassorna vid anläggningen innan eller när avlämnaren kommer med 
jord- och schaktmassorna? Kommer anläggningen vara ”öppen” för alla att komma in och lämna 
massor eller kommer ni endast att ta emot jord- och schaktmassor från projekt ni har ”godkänt” 
innan? 
 

Svar: 

Vi kommer endast ta emot på förhand godkända projekt på denna anläggning. 

 
 

 

Med vänlig hälsning 

 

Martin Albertsson 
Affärsområdeschef Fastigheter 
ABT Bolagen AB 
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Datum: 2019-04-16

Sida  av  1 3
Löpnummer 90 101

 Mängd per år (t.ex. 4 ton)
30000 ton

 Varuslag, produkt eller tjänst
Jord enligt avfallskod 17 05 03

 Kod
90.110C

 Datum
2019-04-16

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
196 81 Kungsängen
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se
08-581 690 00

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

1. Anmälan

Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Anmälningsdatum

Anmälan avser

Befintlig verksamhet

Verksamhet

Kod finns angiven i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Beskrivning av verksamheten, dess miljöpåverkan samt försiktighetsmått

(kan bifogas som bilaga)

Se följebrev.

Beskrivning av process-/produktionsmetod

(kan bifogas som bilaga)

Se bilagd rutin

Hanterar verksamheten kemikalier?

Ja

Beskrivning av produktionskemikalier eller andra kemikalier som används, typ/namn och förbrukning per år

(kan bifogas som bilaga)

Se Dnr MIL.2018.293. Samma maskiner kommer användas till denna återvinning.

Har verksamheten egen tillverkning eller import av kemikalier?

Nej

Finns anläggning för kyla, värme eller ventilation som innehåller köldmedia?

Nej

Finns cistern för förvaring av drivmedel eller eldningsolja?

Nej

Har verksamheten industriellt vattenutsläpp?

Nej
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Datum: 2019-04-16

Sida  av  2 3
Löpnummer 90 101

 Efternamn
Holmstrand

 Förnamn
Thomas

 E-postadress
-

 Telefon (även riktnummer)
0152-244 00

 Företag
Kilenkrysset AB

 Efternamn
Albertsson

 Förnamn
Martin

 E-postadress
-

 Postort
Rosersberg

 Postnummer
195 04

 Utdelningsadress
Box 4001

 Telefon (även riktnummer)
08-514 401 00

 Organisationsnummer
556255-7966

 Företag
ABT Bolagen AB

 Ange vilka tider på dygnet bullret pågår
Vardagar 06-18

 Ljudalstrare/typ av ljud
Maskiner och sorteringsverk

Är verksamheten ansluten till egen anläggning?

Nej

Avger verksamheten luftutsläpp?

Nej

Finns vattenrening?

Ja

Beskrivning av reningsmetod för vatten

(kan bifogas som bilaga)

Se Dnr MIL.2018.293.

Finns luftrening?

Nej

Buller

Kontaktuppgifter
Anmälare

(verksamhetsutövare och behörig firmatecknare)

Kontaktperson

Fakturaadress och fakturareferens

faktura@abtbolagen.se alternativt: ABT Bolagen AB, Box 4001, 195 04 Rosersberg

Fastighetsägare

Kontaktperson
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Datum: 2019-04-16

Sida  av  3 3
Löpnummer 90 101

NamnförtydligandeSökandens underskrift

 Lokalyta utom kontors- och personalutrymmen
0 m2

 Fastighetsbeteckning
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

Fastighet

Bilagor

Situationsplan över fastigheten
Beskrivning av verksamheten, dess miljöpåverkan samt försiktighetsmått
Beskrivning av process-/produktionsmetod

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits
emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrift
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  YTTRANDE 1 (3)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Therese Eriksson 
Enhetschef gata/park/trafik 
Enheten Gata/Park/Trafik 
+46 8-581 694 64 
therese.eriksson@upplands-bro.se 

2020-03-06 TN 20/0083  

Tekniska nämnden 

 
 

 

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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Yttrande angående på fastigheten 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478 

 
Tekniska nämnden har tagit del av remissen från bygg- och miljönämnden 
angående fastigheten Kungsängen- Tibble 1:478 med ärendenummer 
MIL.2019.703. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun har den 21 
november 2019 mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet från ABT 
Bolagen AB.  
 
I anmälan har verksamhetsutövaren uppgett att de vill fortsätta bedriva 
befintlig verksamhet med krossning av berg samt den nyligen påbörjade 
återvinningsverksamheten med asfalt, betong, ris och stubb inom fastigheten 
Kungsängens-Tibble 1:478. Deras nuvarande beslut med försiktighetsmått vid 
krossning av berg samt återvinning av asfalt, betong, ris och stubb 
gäller till den 31 maj 2020. Verksamhetsutövaren vill förlänga tiden för 
krossning av berg till den 30 november 2026. Verksamhetsutövaren vill även 
påbörja återvinning av jord-och schaktmassor. 
Arbetstiderna för krossningen av berg och återvinning av betong, asfalt, trä, ris, 
stubb samt jord- och schaktmassor kommer att pågå mellan kl. 06.00-18.00 
måndag till fredag. Lossning och lastning av material kan tillåtas på annan tid 
än vardagar kl.06.00-18.00, men ska då följa naturvårdsverkets riktlinjer för 
externt industribuller för kväll och natt. 
 
Verksamhetsutövaren beskriver att så fort det är möjligt kommer transporter till 
och från anläggningen ske på den kommunala vägen under E18 vid 
vattentornet istället för längs Pettersbergsvägen. Under våren 2020 beräknas 
denna tunnel vara klar för bruk. I dagsläget sker transporter längs 
Pettersbergvägen och totalt beräknas antalet fordonspassager till och från 
ABT:s anläggning uppgå till 80 stycken/dygn, vilket är 4 % av den totala 
trafikmängden per dygn. I och med hanteringen av jord- och schaktmassor 
räknar verksamhetsutövaren med en maximal ökning av 3 bilar per dygn. 
 
Eventuellt behöver området lämnas tidigare, om detaljplanen vid Örnäs vinner 
laga kraft och arbetet med byggande av bostäder påbörjas. Vid avslut av 
verksamheten ska området efterbehandlas. Kontor och vägar tas bort, 
bergmaterial med mera köras bort och jorden som tidigare låg på området breds 
tillbaka över ytorna. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-03-06 TN 20/0083 

 
 

Dagens verksamhet fyller en funktion i och med närheten till stora områden 
som är under ombyggnad. Krossen servar närområdets byggnationer samt 
byggnationer på Ringvägen och i Bro. Dessutom ska det i närtid byggas 
ytterligare i Norrboda och Brunna med bland annat bostäder, skola, 
äldreboende och industrier. Det kommer även byggas om på 
Granhammarsvägen för att öka kapaciteten och trafiksäkerheten vilket kommer 
generera överskottsmassor, Det är då bra att denna typ av verksamhet finns i 
närheten och kan ta hand om massor från byggnationerna istället för att 
transportera bort massorna till andra anläggningar som ligger längre bort.   

Tekniska nämnden anser att: 

 Förlängningen av verksamheten ska ske genom ett tidsbegränsat 
tillstånd till och med 2022-06-30. 

 Att transporterna till och från verksamheten sker via undergången vid 
Örnäs gård. ABT bolagen ska då bygga en tillfällig väg till 
verksamheten samt se till att vägen i undergången är i bra skick för att 
klara transporterna.  

 Det är viktigt att ABT bolagen skyndsamt omhändertar sten och annat 
material som ramlar av transportrarna för att minska risken för olyckor 
och personskador.  

 

Övriga synpunkter: 

 Att bedriva denna typ av verksamhet i nära anslutning till 
bostadsområden med handel, skolor, äldreboende med mera är 
olämpligt när hela området är färdigbyggt. Det är många oskyddade 
trafikanter som rör sig i området kring och på Pettersbergsvägen. Det är 
även olämpligt på grund av den mängd tung trafik som verksamheten 
alstrar på de kommunala vägarna i området samt på 
Granhammarsvägen.   

 Själva verksamheten alstrar omfattande buller i området. Även om 
verksamheten följer riktvärden från naturvårdsverket samt kommunens 
gällande riktvärden för buller så bidrar verksamheten till onödigt buller 
i området.  

 Verksamheten alstrar även damm i området som inte är bra för 
boendemiljön i Norrboda samt att det försämrar möjligheterna att vistas 
i kringliggande naturområden på grund av försämrad luft.  

 Den kommande busstrafiken längs med Pettersbergsvägen i 
kombination med den ökade trafikmängd som det befintliga 
bostadsområdet, handelsplatsen samt den nya detaljplanen för 
Norrboda-Brunna alstrar gör att den trafik som verksamheten bidrar 
med är negativ både ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-03-06 TN 20/0083 

 
 

 Det är dessutom allvarligt att sten och annat ramlar från transporterna 
till och från verksamheten på det kommunala vägnätet. Det kan leda till 
olyckor och/eller personskador. Utöver det medför mängden tung trafik, 
som trafikerar till och från verksamheten, att slitaget på vägkroppen och 
beläggningen är omfattande vilket innebär högre kostnader för driften 
av dessa vägar.   

 

 
 

 

Markus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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    Rosersberg 2020-05-05 

      

 

Komplettering 2 till Förlängning av Anmälan om miljöfarlig 

verksamhet på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:478 

 

 

Avfallskod på Jordslag 
 

Avfallskod på Jordslag skall vara 170504. 

 

Verksamhetskoder 
Följande koder föreslår ABT att tillståndet skall innefatta: 10:50, 90:40, 90:80 

och 90:110. 

 

Återvinning - Volymer 
 

ABT avser att återvinna följande material och volymer: 

Asfalt   15.000 ton/år 

Betong   15.000 ton/år 

Schakt- och Jordmassor  30.000 ton/år 

Ris och stubb   5.000 ton/år  
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Svar på yttrande från från Tekniska nämnden, daterat 2020-03-06. TN 20/0083 
 
 

1. Förlängningen av verksamheten ska ske genom ett tidsbegränsat tillstånd till och med 
2022-06-30.  

Svar: ABT Bolagen har under åren förlängt tillståndet med ca 18-24 månaders 
mellanrum. Verksamheten får ytterst lite klagomål och de klagomål som uppstår har 
ABT Bolagen omgående vart behjälpliga med att lösa. Den verksamhetstid som 
ABT Bolagen har ansökt om är ej motsägelsefullt mot de planer kommunen har 
kring en eventuell planläggning av marken. 

2. Att transporterna till och från verksamheten sker via undergången vid Örnäs gård. ABT 
bolagen ska då bygga en tillfällig väg till verksamheten samt se till att vägen i 
undergången är i bra skick för att klara transporterna.  

Svar: ABT Bolagen har ej rådighet över den marken. ABT Bolagen är positiv till en 
fortsatt dialog under 2020/2021 om hur det skulle kunna se ut. 

3. Det är viktigt att ABT bolagen skyndsamt omhändertar sten och annat material som 
ramlar av transportrarna för att minska risken för olyckor och personskador. 

Svar: Ja, det är viktigt. 
 

4. Att bedriva denna typ av verksamhet i nära anslutning till bostadsområden med handel, 
skolor, äldreboende med mera är olämpligt när hela området är färdigbyggt. Det är många 
oskyddade trafikanter som rör sig i området kring och på Pettersbergsvägen. Det är även 
olämpligt på grund av den mängd tung trafik som verksamheten alstrar på de kommunala 
vägarna i området samt på Granhammarsvägen. 

Svar: ABT Bolagen ser inte att denna verksamhet kan fortsätta när hela området är 
utbyggt. 

5. Själva verksamheten alstrar omfattande buller i området. Även om verksamheten följer 
riktvärden från naturvårdsverket samt kommunens gällande riktvärden för buller så bidrar 
verksamheten till onödigt buller i området.  

Svar: Vårt material levereras till de byggprojekt som utvecklar Kungsängen med 
omnejd. Utan vår anläggning skulle varje bygge behöva lika stor mängd 
bergmaterial/återvunna produkter, skillnaden är att de skulle behöva transportera 
materialet längre. Detta skulle ge ännu mer buller, slitage och utsläpp. ABT 
Bolagen är av uppfattningen att anläggningen minskar totala bullret, slitaget och 
utsläppet inom Upplands-Bro kommun. 

6. Verksamheten alstrar även damm i området som inte är bra för boendemiljön i Norrboda 
samt att det försämrar möjligheterna att vistas i kringliggande naturområden på grund av 
försämrad luft. 

Svar: Anläggningen ligger ca 350 meter från närmsta boende. ABT Bolagen utför 
kontinuerlig bekämpning av tex buller och damm. ABT Bolagen har medarbetare 



75 Anmälan om miljöfarlig verksamhet  - BMN 20/0006-14 Anmälan om miljöfarlig verksamhet  : 6_MIL_2019_703_Komplettering 2 till Anmälan om miljörfarlig verksamhet - 2020-05-05

 

som dagligen vistas på anläggningen vilket gör att detta är mycket viktiga frågor för 
oss. 

7. Den kommande busstrafiken längs med Pettersbergsvägen i kombination med den ökade 
trafikmängd som det befintliga bostadsområdet, handelsplatsen samt den nya detaljplanen 
för Norrboda-Brunna alstrar gör att den trafik som verksamheten bidrar med är negativ 
både ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt. 

Svar: Ej relevant. Allt detta kommer aldrig vara i drift samtidigt. 

8. Det är dessutom allvarligt att sten och annat ramlar från transporterna till och från 
verksamheten på det kommunala vägnätet. Det kan leda till olyckor och/eller 
personskador. Utöver det medför mängden tung trafik, som trafikerar till och från 
verksamheten, att slitaget på vägkroppen och beläggningen är omfattande vilket innebär 
högre kostnader för driften av dessa vägar. 

Svar: Material som lastas på lastbil skall ej placeras så grus och stenar kan falla av. 
I det fall det ändå händer skall det tas bort från vägbanan. 
ABT Bolagen anser att kommunens totala slitage blir mindre med denna anläggning 
i drift. De kunder som hämtar bergmaterial eller återvunna produkter på 
anläggningen behöver materialet för att bygga och utveckla Kungsängen. Skulle 
inte vår anläggning finnas skulle dessa byggprojekt behöva åka längre på 
kommunens vägar för att hämta bergmaterial, detta skulle öka slitaget på 
kommunens vägar.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Martin Albertsson 

Affärsområdeschef Fastigheter 

ABT Bolagen AB 
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18121 PM 01 1 (2) 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Kund 
ABT 

Datum 
2018-10-29 

Uppdragsnummer 
18143 

Bilagor  
 

PM 01 

HR Brunna Park, Kungsängen kommun 
Trafikbullernivåer från Pettersbergsvägen 

Klagomål på trafikbuller har framförts av boende längs Pettersbergsvägen.  
I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer i aktuella bostäder. 

1. Sammanfattning 

Den beräknade trafikbullernivån inomhus i bostäder längs Pettersbergsvägen 
uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler, BBR.  

2. Förutsättningar 

Beräkningarna av trafikbuller har utförts med följande förutsättningar. 

Trafik 

2 000 fordon/dygn. Total trafikmängd per dygn 
30 km/h 
200 tunga fordonspassager per dygn, 10 % av den totala trafikmängden. Av dessa 
är 80 fordonspassager till och från ABT:s anläggning. Tung trafik förekommer 
inte nattetid. 

Yttervägg 

Ytterväggen består av  
80 mm betong  
170 mm cellplast 
150 mm homogen betong 

Fönster 

Fönster ljudisolering Rw 41 dB,  
Fönsterdörrar ljudisolering Rw 38 dB 

Ventilationssystem 

Ventilationssystem av typen FTX 
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ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

3. Beräknade trafikbullernivåer inomhus 

Följande trafikbullernivåer, ekvivalentnivåer/maximalnivåer har beräknats. 
De beräknade maximalnivåerna orsakas av den tunga trafiken 

Rum mot Pettersbergsvägen Ekv/Max, dB(A)  Krav BBR 

Litet sovrum 21/46 1)  < 30/45 
Stort sovrum 20/45 1) < 30/45 
Vardagsrum 22/47 1) < 30/45 

1) De redovisade maximalnivåerna avser dagtid. Nattetid är maximalnivåerna 
lägre än 40 dB(A). 

4. Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C 
enligt svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 25267. Detta innebär 
följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 
Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 
Kök 35 dB(A) - 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

5. Kommentar 

Kravet på högsta trafikbuller inomhus enlig BBR innehålls för trafiken till och 
från ABT´s anläggning. 
 
 
 
ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 
 
Uppdragsansvarig Granskad 
 
 
 
Anne Hallin Leif Åkerlöf   
070-3019320 070-3019319  
leif.akerlof@ahakustik.se anne.hallin@ahakustike.se  
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)
INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.
Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (2)
DELGIVNINGSKVITTO

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:
Caroline Söderström, 08-518 377 35

Datum Vårt diarienummer

2020-06-01 MIL.2019.703

ABT Bolagen AB

Box 4001
195 04 Rosersberg

Beslut: Fastighet:

2020-05-29 § 160 KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

Ärende/Handling:

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

………………………………………………………….Vik här…………………………………………………

Jag har denna dag mottagit ovan angivna handlingar

Datum Namnteckning Namnförtydligande

Detta kvitto skall sändas tillbaka till myndigheten omgående.
Kvittot viks ihop på mitten vid markeringen och sätts fast med tejp enligt anvisningar.

Förfrågningar kan göras per telefon.
Om kvittot inte skickas tillbaka, måste delgivning ske på annat sätt, t ex genom rekommenderad post
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<Tejp här>

Frankeras ej.

Mottagaren
betalar
portot.

<Tejp här>

Upplands-Bro kommun

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen

196 81 KUNGSÄNGEN

________________________________________________________________________________

Svarspost

Kundnummer: 190 153 000
196 81 KUNGSÄNGEN
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Caroline Söderström 

Miljöavdelningen 

Caroline.Soderstrom@upplands-bro.se 

2020-06-04   MIL.2013.306 

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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Efterbehandling av täkten 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Veidekke Industri AB 
(556513-9408) om följande försiktighetsmått och åtgärder vid efterbehandling 
av täkten inom fastigheten STÄKET 1:32:  

1 Att följa av Veidekke inlämnat dokument till kommunen den 20 januari 
2020, "Angående slutlig efterbehandlingsplan för tidigare täktområde inom 
fastigheten STÄKET 1:32 (f.d STÄKET 1:18). 

2 Riktvärdet på de inerta massorna får inte överstiga de normala 
bakgrundshalterna på den plats där massorna ska placeras och max uppgå 
till riktvärde för känslig markanvändning (KM). 

3 De inerta schaktmassorna för återfyllning får inte innehålla asfaltmassor, 
betong eller tegel. 

4 Utforma området så att det harmoniserar med omkringliggande miljö med 
kullar och svackor som efterliknar naturen, enligt inkommen kartskiss den 
20 januari 2020. Några större block kan med fördel lämnas kvar för ett 
naturligare utseende, 

5 Områdets norra del ska släntas av genom utfyllnad på 10-15 meter in i 
skogen enligt inkommen kartskiss den 20 januari 2020. 

6 Ursprunglig höjd i täkten ska utformas till en platå enligt angiven höjd, 
+42,05 meter enligt höjdsystem RH00 alternativt +42,575 meter enligt
höjdsystem RH2000. En tolerans medges på ±0.125 meter.

7 Anlagd sedimentationsdamm är en värdefull miljö och gynnar förekomst av 
grod- och kräldjur och ska därför sparas. 

8 Årligen kontroll ska ske av sedimentationsdammen för att utesluta 
urlakning av föroreningar till och med att efterbehandlingen av täkten är 
slutbesiktigad och godkänd.  

9 När återfyllnad och schaktarbeten är slutförda ska området och landskapet 
återskapas genom nyplantering. Släntfoten för det befintliga 
upplagsområdet mot Bro- och Färgkarlsängen i öster ska nyplanteras med 
en lövträdsbård i samband med att bergtäkten återställs, enligt beslut med 
diarienummer 5511-2007-62563. 

10 Inkomma med en årlig rapportering, senast den 31 mars efterföljande år, 
gällande mängd i ton material som använts vid efterbehandlingen av täkten 
samt analyssvar för årlig kontroll av sedimentationsdamm . 
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11 Senast den 1 juni 2025 ha vidtagit förelagda åtgärder. 
Beslutet är fattat med stöd av  26 kap. 9, 19, 21 §§ Miljöbalken (1998:808) och 
med hänvisning till 2 kap. 1-3, 7 §§ Miljöbalken, samt förordning (1998:901) 
om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 
 Bifogat delgivningskvitto ska omgående skrivas under och skickas 

tillbaka. 

 Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur 
det går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut. 

 Verksamhetsutövare har skyldighet att meddela förändringar i 
verksamheten eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva 
ny anmälan. 

 Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex krävas 
bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra 
myndigheter, t ex vad gäller brandskydd eller arbetsmiljö. 

 Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut. 

 Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (ej retroaktivt) 

 

Sammanfattning 
Veidekke Industri har sedan den 5 december 2008 bedrivit 
bergtäktsverksamhet inom fastigheten Stäket 1:32. I tillståndet med 
diarienummer 5511-2007-62563, överlåter miljöprövningsdelegationen åt 
tillsynsmyndigheten att reglera hur området slutligt ska efterbehandlas (villkor 
15). Efterbehandlingsmöten har genomförts i flera omgångar där länsstyrelsen, 
miljöavdelningen och verksamhetsutövaren har deltagit för att ta fram en 
efterbehandlingsplan som följer satta villkor och ger en god miljö att vistas i 
för framtiden. Under tiden som planering för efterbehandling har pågått har 
verksamhetsutövaren utövat en kross- och återvinningsverksamhet inom 
fastigheten enligt Bygg- och miljönämndens beslut, § 58, daterat den 9 juli 
2015. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att verksamheten kan utföra 
efterbehandling av täkten inom fastigheten Stäket 1:32 utifrån föreslaget beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 4 juni 2020  
• Samråd angående slutlig efterbehandlingsplan för tidigare täktområde inom 

fastigheten Stäket 1:32 (f.d 1:18) i Upplands-Bro kommun, 2019-07-22 
• Redogörelse för höjdskillnad, inkommen 2020-01-20 
• Angående slutlig efterbehandlingsplan för tidigare täktområde inom 

fastigheten Stäket 1.32 (f.d 1:18) i Upplands-Bro kommun, 2020-01-20 
• Tillstånd till bergtäktverksamhet mm på fastigheten Stäket 1:18 i 

Upplands-Bro kommun (Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, 
MIL.2007.16) 

Ärendet 

Bakgrund 
Den 5 december 2008 övertog Svensk Kross- och Återvinning i Upplands-Bro 
AB (SKÅAB), som utgör en bifirma till Veidekke Industri AB, 
bergtäktsverksamheten inom fastigheten Stäket 1:18 (nuvarande Stäket 1:32). I 
länsstyrelsens beslut med diarienr 5511-2007-62563, anges det att 
verksamhetsutövaren ska genomföra efterbehandling inom fastigheten genom 
att successivt återfylla utbrutna delar samt på sådant sätt att området efter 
avslutad täktverksamhet anpassas till omgivande terrängformer och 
markförhållanden i övrigt. I tillståndet anges även ett antal villkor som 
verksamhetsutövaren ska förhålla sig till vid efterbehandlingen av täkten. 
Efterbehandlingsmöten har genomförts 2012 och 2014 där länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren har medverkat. Diskussionerna 
har omfattat hur slutgiltigt resultat av efterbehandlingen ska se ut. 
Länsstyrelsen har i ett samtal till miljöavdelningen i augusti 2019 påpekat att 
det börjar bli dags för att fatta ett beslut om efterbehandling om det inte finns 
mer att diskutera. Då miljöavdelningen och verksamhetsutövaren inte varit av 
samma åsikt gällande bland annat riktvärdet på inerta jord- och schaktmassorna 
för återfyllning har arbetet dragit ut på tiden. 

Anmälan  
Enligt villkor nummer 15 i beslutet från länsstyrelsen daterat den 28 april 2008, 
anges det att efterbehandlingen ska ske successivt genom återfyllning av 
utbrutna delar samt på sådant sätt att området efter avslutad täktverksamhet 
anpassas till omgivande terrängformer och markförhållanden i övrigt. Då 
tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren har kommit överens om slutlig 
utformning anser länsstyrelsen att efterbehandlingen bör påbörjas. 

Beskrivning av verksamheten  
Under pågående efterbehandling, som sker successivt inom området kommer 
SKÅAB/Veidekke Industri att fortsätta sin kross- och återvinningsverksamhet 
enligt Bygg- och miljönämndens beslut, § 58, daterat den 9 juli 2015. 
Miljöavdelningen har mött verksamhetsutövarens önskemål om en 
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efterbehandlingstid på fem år. Gällande riktvärdet på inerta massor hanteras 
detta olika från fall till fall och beroende på område där täkten är placerad. 
Vidare diskussioner med länsstyrelsen landar i att det är allt vanligare att 
tillsynsmyndigheten ställer krav på värden motsvarande max känslig 
markanvändning (KM), med krav på att riktvärdet på de inerta massorna inte 
får överstiga de normala bakgrundshalterna på den plats där massorna ska 
placeras. De inerta massorna för återfyllnad får inte innehålla asfaltsmassor, 
betong eller tegel enligt länsstyrelsens villkor. Miljöavdelningen har efter 
kontakt med länsstyrelsen den 29 maj 2020 verifierat att satta riktvärden för 
inerta massor som kan användas till återfyllnad är skäliga och inte strider mot 
de av länsstyrelsen satta villkor. Länsstyrelsen och miljöavdelningen var eniga 
i frågan. 

Den ursprungliga höjden i täkten ska återställas till en platå anpassade för 
rovfåglar enligt av verksamhetsutövarens inlämnade efterbehandlingsplan med 
en höjd på +42,70 meter angivet enligt RH2000. 

Villkor har även ställts på verksamhetsutövaren att området ska harmonisera 
med omkringliggande miljö med kullar och svackor som efterliknar naturen 
samt att områdets norra del ska släntas av genom utfyllnad på 10-15 meter in i 
skogen. Markägaren har godkänt verksamhetsutövarens efterbehandlingsplan 
och vill att det ska bli så lite sår i naturen som möjligt när efterbehandlingen är 
klar. I och med detta ska områdets östra del, släntfoten för det befintliga 
upplagsområdet mot Bro- och Färgkarlsängen ska återskapas genom 
nyplantering av en lövträdsbård i samband med återfyllnad och schaktarbeten 
är slutförda och bergtäkten återställs. 

Den anlagda sedimentationsdammen är en värdefull miljö och gynnar 
förekomst av grod- och kräldjur och ska sparas. Krav ställs på verksamheten att 
kontrollera denna årligen för att utesluta att eventuella urlakningar av 
föroreningar sker. Denna kontroll ska genomföras till det datum då täkten är 
slutbesiktigad och godkänd. 

Verksamheten ska även inkomma med en årlig rapportering om mängd ton 
material som har använts vid efterbehandlingen av täkten.  

I övrigt ska verksamhetsutövaren fullfölja sin till Bygg- och miljönämnden 
inlämnade kompletterade efterbehandlingsplan, som inkom den 20 januari 
2020. 
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Kommunicering 
Miljöavdelningen har kommunicerat förslag till beslut med SKÅAB/Veidekke 
den 29 maj 2020. Veidekke har meddelat att de inte har några synpunkter. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808) 

2 kap. 2 § 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot 
skada eller olägenhet.  

2 kap. 3 § 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 
skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för  

2 kap. 7§ 
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan 
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas 
till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en 
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid 
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 
§§. Lag (2018:1407). 

26 kap. 9 § 
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 
 

26 kap. 19 § 
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera 
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 
verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall 
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också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 
verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan 
verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 
till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
kontrollen. 

26 kap. 21 § 
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som 
annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.26 kap 9 § 
En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte 
tillgripas. 
 
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd 
i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. 
Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en 
tillsynsmyndighet från att meddela sådana förelägganden eller förbud som 
   1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig 
skada på miljön uppkommer, eller 
   2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 
kap. 24 och 25 §§. 

Beslutsmotivering 
Bygg- och miljönämndens bedömning är att verksamheten kan bedrivas utan 
olägenhet för människors hälsa och miljö under förutsättningar att 
försiktighetsmåtten i detta beslut följs. Åtgärderna som föreläggs för 
verksamheten bedöms som ekonomiskt rimliga, tekniskt möjliga och 
motiverade enligt 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken. 

Enligt miljöbalkens 2 kap. 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de försiktighetsmått som behövs för att 
förebygga och hindra olägenhet för människors hälsa eller miljö. Vid 
yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. 

I och med Veidekkes övertagande av tillståndet till bergtäktsverksamhet togs 
även länsstyrelsens villkor över. Enligt punkt 12 i tillståndet gäller 
"Inkommande massor för återfyllning och efterbehandling får endast bestå av 
inerta schaktmassor (inert avfall) som är lämpliga för byggnads- och 
anläggningsändamål och som inte kan medföra föroreningar av mark-, yt-, eller 
grundvatten." Tillståndet upprättades 2008 och sedan dess har nya kunskaper 



76 Efterbehandling av täkten - BMN 20/0006-15 Efterbehandling av täkten : Efterbehandling av täkten

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 7 (8)  
2020-06-04 BMN 20/0006 

 
 

 

tillkommit inom området. För att det inte ska föreligga några risker för att 
förorena marken och samtidigt kunna ge bra förutsättningar för framtiden har 
ett föreläggande om att de inerta massorna inte får överstiga de normala 
bakgrundshalterna på den plats där massorna ska placeras och att massorna får 
uppgå till max riktvärde för känslig markanvändning (KM). För att inga 
orimliga beslut ska tas har länsstyrelsen konsulterats och bifallit förelagd 
åtgärd utifrån vad som kan anges som rimligt. Tillståndet har även angivit 
schaktmassorna som ska användas till återfyllnad inte får innehålla 
asfaltmassor, betong eller tegel. 

Ett krav som har ställts från markägaren är att "det ska vara så lite sår i naturen 
som möjligt" när efterbehandlingen är klar, vilket verksamhetsutövaren möter i 
och med att denna utformar området så att det överensstämmer med naturen 
runt omkring. 

Genom att lämna kvar sedimentationsdammen ger verksamhetsutövaren grod- 
och kräldjur en möjlighet att etablera sig inom området samt upprättar en god 
möjlighet till att följa efterkontrollen av täkten tillsammans med platåns 
mätbara höjd. 

 

Barnperspektiv 
Inga bostäder eller andra aktiviteter för barn bedrivs inom utpekat område idag, 
dock kan detta komma att ändras när Stäkethalvön har detaljplanerats längre 
fram i tiden. Föreslagna åtgärder minskar risken för att förorenad mark 
uppkommer utan att detta upptäcks, varpå området är säkrare att vistas på för 
barn i framtiden.  

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef Caroline Söderström 

Miljöinspektör 
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Bilagor 
1. Förslag slutlig efterbehandling, 2019-07-22 
2. Bilaga länsstyrelsens beslut, 2008-04-28 
3. Bilaga länsstyrelsens beslut, 2008-04-28 
4. Komplettering ebh-plan, 2020-01-20 
5. Bilaga 1 Nordsida 
6. Bilaga 2 Sydsida 
7. Bilaga 3 Västsida 
8. Bilaga 4 Östsida 
9. Bilaga redogörelse för höjdskillnader 
10. Hur man överklagar 
11. Delgivningskvitto 

Beslut sänds till 
• Veidekke Industri AB (med delgivningskvitto) 
• Länsstyrelsen 
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Upplands-Bro kommun 
Karin Kollinius 
Miljökontoret 
Furuhällsplan 11 
196 81 Kungsängen 

 
 
Samråd angående slutlig efterbehandlingsplan för tidigare 
täktområde inom fastigheten Stäket 1:32 (fd 1:18) i Upplands-Bro 
kommun 
 
Bakgrund 

Inom del av fastigheten Stäket 1:32 har tidigare bedrivits täkt av berg med tillhörande 
återvinningsverksamhet. Senaste tillståndet meddelades Dala Väg AB 2008-04-28 dnr 
5511-2007-62563 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Stockholms län. 
Tillståndet har alltsedan dess övertagits av SKÅAB, Svensk Kross och Återvinning som 
utgör en bifirma till Veidekke.  
I samband med att brytning av fast berg inom området upphörde bestämdes i samråd 
mellan Länsstyrelsen i Stockholms län och tillsynsmyndigheten Upplands-Bro kommun att 
den slutliga efterbehandlingen skulle utföras successivt, i samklang med den återvinnings-
verksamhet som likväl fortgick på tidigare brytområdet, och som prövats genom separat 
kommunalt beslut.  
Val av efterbehandlingsmetod är fastslaget i tillståndet och efterbehandling av täktområdet 
skall ske genom ånyo återfyllnad, släntjustering och avjämning med befintliga och införda 
jord- och schaktmassor – ”allt för att hålla nere intrycket i naturmiljön då insynen i området 
från allmän väg är stort”. 
Till dess slutlig efterbehandling färdigställts kvarstår bolaget med en ekonomisk säkerhet 
om SEK 700 000 kr som panthålles av Länsstyrelsen i Stockholm.  
 
Delegation 

Av tillståndsbeslutet framgår under punkten ”Delegation” dnr 5511-2007-62563 vad gäller 
områdets att: 
Miljöprövningsdelegationen överlåter, med stöd av 22 kap 25 § tredje stycket miljöbalken, 
åt tillsynsmyndigheten: 

- att vid enstaka tillfällen pröva mindre ändring av arbetstiden, 
- att reglera läge och utformning av dagvattenhanteringen medsedimenterings-

anläggning etc.,  
- att reglera hur hantering och kontroll av införda asfaltsmassor och massor för 

återfyllning ska ske, samt 
- att reglera hur området slutligt ska efterbehandlas. 
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Upplands-Bro kommun, i egenskap av tillsynsmyndighet, har därför i samråd med bolaget 
att fastställa slutlig efterbehandlingsplan för området.  
 
Slutlig efterbehandlingsplan 

Vid tillståndsprövning av täktverksamheter föreskrivs numera vanligen att en slutlig efter-
behandlingsplan för området i stort skall inges när brytning sedermera upphör. Detta för 
att täkttillstånd, och täkter, normalt pågår under mycket lång tid samt för att, till skillnad 
från annan miljöfarlig verksamhet, fortskrider de framåt i terrängen på olika höjd- och 
djupled allt eftersom. Alla förutsättningar är därför inte helt kända vid tidpunkten för 
tillståndets meddelande. 
Vad gäller efterbehandling av bergtäkter har det också kommit nya rön det senaste 
decenniet, företrädelsevis att det finns stora möjligheter i dessa tidigare brytområden, att 
tillskapa värden för den biologiska mångfalden.  
Detta med till del förnyat tänkande vad gäller just efterbehandling av täkter, påbörjades år 
2006-2007 när Länsstyrelserna genom Miljösamverkan Sverige tillsammans 2006-11-30 
gav ut publikationen ”Efterbehandling av täkter – en vägledning.  
I beslutet från Miljöprövningsdelegationen från år 2008 återfinns därför ett villkor om en 
slutlig reglering av hur området slutligen skall se ut. Denna särskilda reglering får därför 
då antas ha sitt ursprung i att hänsyn vid efterbehandlingen skall tas till hur omgivningarna 
i Stäket ser ut när brytning väl avslutas. Verksamhetsutövaren har också att ta till sig nya, 
goda erfarenheter under verksamhetstiden som kan gynna en slutligt god anpassning av 
täktområdet till landskapsbilden, samt utverka åtgärder som förbättrar värdet för den 
biologiska mångfalden. 
 

Åtgärder biologisk mångfald, landskapsbild, nytt koordinatsystem 

Bolaget har justerat efterbehandlingsplanen så den numera är uppdaterad från tidigare 
äldre koordinatsystem till (numera i Sverige använda) Rikets nät, planen och nivåer anges 
därför i SWEREF 99 och RH 2000. Det innebär att tillsynsmyndigheten torde få lättare att 
göra jämförelser med angränsande mark och omgivningen i stort där detta 
koordinatsystem numera används.  
Bolaget har inhämtat expertis från naturvårdsenheten på Länsstyrelsen, och därefter 
justerat släntlutningar i någon mån för att b.la. erhålla en flackare och öppnare söderslänt 
som kläs med sandigt substrat anpassat för grävande insekter såsom b.la. steklar, solitära 
bin. 
Övriga slänter har anpassats utifrån intrycket i naturmiljön och landskapsbilden och utifrån 
det faktum att bostäder planeras framledes på Stäketön. Människor får antas komma idka 
rörligt friluftsliv i närområdet på annat sätt än tidigare förutsatts. Några mycket branta 
slänter bör därför undvikas i de planerade omgivningarna. 
En höjdplatå/hylla i likhet med tidigare återfinns, dock numera anpassad för rovfågel, b.la. 
berguv och pilgrimsfalk som är på tillbakaväxt. 



76 Efterbehandling av täkten - BMN 20/0006-15 Efterbehandling av täkten : 1_MIL_2013_306_Förslag slutlig efterbehandlingsplan

 
 
 
Den tidigare sedimentationsdammen kommer nu i denna plan att sparas så att 
vattensamlingen kan bli ett mervärde och bolaget kommer tillskapa värden däri för 
gynnande av förekomst av vattensalamander och mindre grod- och kräldjur. 
 

Synpunkter och fastställande av tillsynsmyndigheten 

Bolaget har med utgångspunkt i den preliminära efterbehandlingsplanen framtagit en 
slutlig efterbehandlingsplan för området. 
Planen översänds därför till Er i egenskap av tillsynsmyndighet för initiala synpunkter och 
sedermera, efter att bolaget och tillsynsmyndigheten funnit en samsyn – för fastställande 
av densamma. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Sara Selegran 
070-511 88 66 
 
 
Bilaga 1.  Slutlig skalenlig efterbehandlingsplan 1:700 
Bilaga 2–5.  Utseende landskapsbild mot samtliga väderstreck, genom modern 

terrängmodellering vid färdigt utförande enligt föreslagen slutlig 
efterbehandling 
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Upplands-Bro kommun 
Karin Kollinius 
Miljökontoret 
Furuhällsplan 11 
196 81 Kungsängen 

 
 
Angående slutlig efterbehandlingsplan för tidigare täktområde 
inom fastigheten Stäket 1:32 (f.d. 1:18) i Upplands-Bro kommun 
 
Bakgrund 

Veidekke/SKÅAB har 2019-06-27 ingivit förslag till slutligt utseende på förutvarande 
täktområde inom rubr. fastighet. Bolaget har i den slutliga efterbehandlingen beaktat nu 
gällande praxis för biologiska mångfaldsåtgärder, omgivande landskapsbild samt 
koordinatuppdateringar rörande efterbehandling av det förutvarande täktområdet där 
samtida återvinningsverksamhet pågår.  
Tillsynsmyndigheten och bolaget har haft möte i ärendet 2019-09-12 varpå vissa 
frågeställningar uppkom som bolaget skulle komplettera med.  
Bolaget har därefter under senhösten jobbat med framtagande av uppgifterna i samråd 
med extern miljökonsult, extern mätkonsult, markägaren för rubr. fastighet och slutligen 
samrått med Länsstyrelsen.  
Tillsynsmyndigheten Upplands-Bro kommun har vidare i tjänsteskrivelse 2019-12-12 
begärt vissa förtydliganden utifrån inlämnat förslaget på slutlig utseende av området. 
 
Tillsynsmyndighetens har begärt följande kompletterande uppgifter; 
1. Vilken mängd jord- och schaktmassa i ton samt eventuell övrig massa ska föras till 

och/eller ska tas bort från efterbehandlingsområdet för att kunna fullgöra 
efterbehandlingen. 
 

2. Vilken typ av riktvärde ska användas som jämförande värde för jord-och 
schaktmassor. Motivering till användande av riktvärde. 
 

3. Inkomma med uppgifter om den sand som eventuellt ska användas i 
efterbehandlingen: 
A. Vilken mängd ton sand ska användas till efterbehandlingen? 
B. Ska denna sand köpas in eller sorteras ut från återvinningsverksamheten? 
C. Vart ska sanden förvaras innan utplacering? 

 
4. Tydligare skiss med vart olika typer av ytor/ delar av efterbehandling ska hålla till.  
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5. Verksamhetsutövaren behöver ta reda på vilket höjdsystem som användes 2008 i 

bilagan till tillståndet. Denna bilaga beskriver höjder som området Stäket 1:32 ska 
hålla efter avslutad efterbehandling. 

 
 

Bolaget lämnar följande kompletteringssvar 

1. Bolaget bedömer utifrån den senaste inmätningen av verksamhetsområdet 
genomför via extern mätfirma i november 2019 att inga inerta jord- och 
schaktmassor kommer att behövas transporteras bort från området utifrån det 
slutliga förslaget till efterbehandlingsplan för att kunna fullgöra efterbehandlingen.  

 
De inom området befintliga jord- och schaktmassorna, som både används för 
återvinning (lämpliga för ändamålet utifrån ringa föroreningsinnehåll och bygg- och 
anläggningstekniska egenskaper) och för efterbehandlingsändamål, kommer endast 
att behöva omdisponeras utifrån utfyllnad och/eller släntjustering enligt utseende 
efterbehandlingsplanen.  

 
För så god materialhushållning som möjlighet nyttjas fyndiga massor som inkommer 
till anläggningen i första hand till återvinning/återanvändning och i andra hand till 
utfyllnad och avjämning. Den anmälda årliga mängden bolaget har medgivande till 
inom ramen för beslut 2015-07-09 BMN § 58 dnr 15/0068-427 kommer anpassas på 
så vis att efterbehandlingens behov av volymer inte går utöver detta. 

  
Noteras kan särskilt att slutliga efterbehandlingsplanen håller en mycket hög 
detaljeringsnivå (höjdsättning med marginal om några cm) varpå det finns 
synnerligen goda möjlighet för såväl uppföljning som platsspecifik tillsyn för 
tillsynsmyndigheten.  

 
Utifrån den nyligen genomförda inmätningen inkl. upplag och materialupplag av jord- 
och schaktmassor, betong, träavfall och asfalt finns i skrivande stund ett ringa 
överskott om 25000, något som innebär att bolaget väl kan hantera och återvinna 
inom ramen för sitt tillstånd om hantering och återvinning av 400 000 ton/år. Några 
volymer kommer därför inte behövas köras ut i rent kvittblivningssyfte. 
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2. Bolaget anser att massor för anläggningsändamål i form av efterbehandling av 

förutvarande täktområdet ska innehålla ringa eller mindre än ringa föroreningsrisk. 
Med material som medför ringa risk avses i detta sammanhang material som 
antingen uppfyller kriterierna för inert avfall och haltnivåer enligt NFS 2004:10 eller 
vars halt understiger riktvärdet för känslig markanvändning (KM) enligt 
Naturvårdsverkets rapport 5976, reviderad version juni 2016. Med mindre än ringa 
risk avses de halter som anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:1. 

 
Under de senaste åren har flertalet Mark- och miljödomstolsdomar1 medgett halter i 
paritet med ovan. Det är också skälet till bolagets nivåhalter och en anpassning till 
därom. Noteras kan också att just inerta massor (inert avfall) är det som regleras i 
Länsstyrelsens tillståndsbeslut med avseende på återfyllnadsmomentet. 
Rättspraxis, i fram för allt storstadsområden, har således ändrats. Detta då 
omgivningarna generellt är så påverkade där av förhöjda bakgrundshalter av 
föroreningar att det saknas starka miljömässiga motiv att innehålla lägre halter. Det 
finns också en överhängande risk att helt nödvändiga massor som behövs för 
återfyllnad och avjämning inte kan uppbringas i närområdet.  
 
De aktuella mottagningskriterierna som anses rimliga av oss såsom 
verksamhetsutövare i vår bedömning får anses vara realistiska och underbyggda 
samt har tagits fram med utgångspunkt i att de skall innebära ett fullgott skydd för 
människors hälsa och miljön samt att de skall vara lätt tillämpbara och 
lättförståeliga. 

 
Bolaget har inte ansett att platsspecifika beräkningar är nödvändiga för sin 
bedömning om risker. Detta med hänsyn till de uppenbara förutsättningarna i Stäket, 
aktuella haltnivåer och vad som gäller för dessa generellt, samt med hänvisning till 2 
kap § 7 miljöbalken. Endast själva beräkningen kostar 40-50 000 SEK som då skall 
ställas mot miljönyttan med platsberäkningen. 

 
Kriterierna är framtagna med den generella utgångspunkten att de skall vara 
tillämpbara även om markanvändningen förändras, tidsperspektivet är med andra 
ord längre än markanvändning där och då. Utgångspunkten är helt enkelt att inte 
skapa en föroreningsskada eller ett förorenat område, även ur perspektivet att man 
någon gång i framtiden skulle bedriva en mer känslig markanvändning, exempelvis 
bostäder, förskola eller liknande, på området. 

 
Men, med tanke på att det i aktuellt ärende rör sig om ett område i omedelbar närhet 
till Europaväg E18, och en brant höjdrygg med varierande topografi kan det därför i 
princip uteslutas att bostäder, förskorer och dyl. kan byggas där. 

  
Modellen och metodiken vid bedömning bygger på att ett antal olika 
exponeringsvägar beaktas. Riktvärden bedöms och beräknas utifrån skydd av 
dessa där den gränssättande exponeringsvägen för respektive ämne blir 
gränssättande. 

 
1 Se slutnot på sista sidan 
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Motiv för bedömning av risk vid aktuella nivåhalter 
 
Vid användning av avfall i anläggningsarbeten måste utgångspunkten, enligt Veidekkes 
mening rimligen vara att alla exponeringsvägar som finns med i KM tas med i 
modellen, men stängs om det inte är aktuellt i det enskilda fallet. Observera att KM, 
vad avser skydd för människors hälsa, är satt med en något högre skyddsnivå än 
MRR. Med andra ord skulle användandet av ingångsvärdena för MRR avseende skydd 
av människors hälsa innebära ett högre riktvärde vid bedömningar. 
 
Exponeringsvägarna för skydd av människors hälsa utgår från samma nivå som KM 
(tillika MRR), dvs. det som brukar benämnas ”heltidsvistelse”, eller att ”pica-barn” 
exempelvis skall kunna äta jorden under en hel uppväxt, att odling sker på platsen 
etcetera. 
 
Men med hänsyn tagen till inomhusmiljö är det inte möjligt att med aktuell lutning och 
terrängförhållanden i övrigt på höjdryggen bebygga den med bostäder och/eller 
förskolor, där krav på känslig markanvändning (KM) råder.  
 
Någon heltidsvistelse kan därför inte komma i fråga, och heller inte kommer barn 
kunna komma att exponeras genom upptag i huden eller mun. Denna gränssättande 
exponeringsväg utgår, och risken minskar och haltnivåer kan öka utan oacceptabel 
konsekvens för människor eller miljön.  
 
Det ligger också i sakens natur att etablering av dricksvattentäkt och eller odling är ej 
aktuellt i området för utfyllnad. Anläggningen och området kommer, om det nyttjas för 
annat i framtiden, med säkerhet anslutas till kommunalt VA-område. 
 
Människors hälsa och markmiljö är helt enkelt styrande med hänsyn till om risken är 
ringa eller mindre än ringa i modellen, vilket följaktligen innebär att spridning till yt- och 
grundvatten överlag inte är gränssättande, utan att det tvärt om finns god marginal i 
dessa exponeringsvägar. 
 
Ytvatten avleds via naturlig infiltration i mark och diken mot söder till närmaste 
recipient, Görveln, som är en del av Mälaren. Dit är avståndet stort och risken för 
spridning låg. Medelvattenföringen (MQ) för avrinningsområdet är god (SMHI, 
Vattenweb).  
 
Sammanfattningsvis utgör täktverksamhet miljöfarlig verksamhet. Platsen är enligt 
bolagets mening att likställa med de kriterier som gäller för industriområden. Detaljplan 
saknas men närheten till väg E18 innebär likväl att inga människor kommer vistas 
stadigvarande på platsen, ej heller kommer någon exponeras genom direkt upptag på 
hud, enskild dricksvattentäkt eller konsumtion av odlade grödor från platsen. 
Massorna kommer inte över överskådlig tid att vara föremål för behov av omdisposition 
då framtida byggnation av bostäder osv. är inte möjlig på platsen, dvs framtida 
markanvändning kommer inte utgöra hinder för massornas haltnivåer. Platsen får 
anses synnerligen lämplig för denna typ av massor som normalt alltid uppkommer i 
större tätorter men som skall återvinnas med restriktivitet just på för ändamålet 
lämpliga platser dvs där människor eller miljön inte bedöms kunna få oacceptabla 
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konsekvenser eller utgöra uppenbart hinder för framtida markanvändning där 
massorna måste tas bort ånyo.  
 

3. A - Mängden sand som bedöms åtgås är ca 3 263 m³ (1,6 m3/ton) för 
naturvårdsändamål. 

 B - I allt väsentligt planerar bolaget att sortera fram sanden från den mängd naturliga 
sandiga jordarter som inkommer. I andra hand kommer sand att hämtas från någon av 
bolagets närliggande sandtäkter i Åkersberga Söderhall 4:1, alternativt Hakunge 1:7. 
Det saknas helt enkelt närmare belägna sandtäkter även mot beaktande av andra 
exploatörer.  
C - Bolaget kommer lagra sanden inom verksamhetsområdets västra del, se skiss 
delområde mottagningsyta. Noteras kan, att anlägga det sandiga ytsubstratet är något 
som görs allra sist i efterbehandlingen, varpå någon större lagringstid inte är aktuell i 
området utan det kan planeras och utföras väl inom ramen för den pågående 
verksamheten. 

  

    
Gaddstekel och bibagge som är beroende solvarma lokaler av exponerad sandig mineraljord för att anlägga sina bon. 
 

4. Bolaget bifogar skiss över områdets nuvarande disposition och var naturvärden kan 
komma att etableras utifrån den slutliga reviderade efterbehandlingsplanen. 

 
5. Preliminära efterbehandlingsplanens utskrivna högsta höjd på området är +42.05, och 

är angiven i RH 00. Konverterat till RH2000 så blir denna höjd +42,575. Högsta höjd i 
slutlig efterbehandlingsplan på +42,70 (RH2000). Enligt de handlingar som finns så är 
skillnaden mellan systemen +0,525m (RH00 till RH2000). Således är den högsta 
höjden på den slutliga efterbehandlingsplanen 0,125 m högre än den preliminära (Dala 
Bergs). 
Denna ringa nivåskillnad ligger väl inom ramen för nämndens myndighetsutövning att 
kunna precisera på vilket sätt området slutligen skall utformas, samt därtill justera 
höjder inom ramen för landskapsbilden för att stämma överens med gällande 
omgivningar. Detta precis såsom syftet med tillsynsdelegationen är utformad, dvs om 
behov av justeringar uppkommer över tid för att anpassas väl till de förutsättningar 
omgivande mark har vid efterbehandlingens genomförande.  
Bolaget vill även göra tillsynsmyndigheten uppmärksam på att det högsta partiet 
släntkrön när brytning av berg pågick (naturlig bergförekomst) vid omprövningen år 
2008 dessutom var högre (+46,00 RH00). Detta med tanke på eventuella farhågor 
kring landskapsbilden. 
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Någon större påverkan kan rimligen inte förutses med denna ringa skillnad. I allt 
väsentligt är preliminär och slutlig efterbehandlingsplan överensstämmande. Tvärtom 
får den nya efterbehandlingens utseende anses ha stora fördelar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
Veidekke Industri AB 
 
Sara Selegran 
070-511 88 66 
 
 
Bilaga 1-4 Utseende landskapsbild mot samtliga väderstreck, genom modern 

terrängmodellering vid färdigt utförande enligt föreslagen slutlig 
efterbehandling, nu med angivet tillägg av väg E18 är inritad såsom 
relationshandling. 

Bilaga 5 Disposition och gällande verksamhetsområde, återvinningsverksamhet 
Stäket 1:32 

Bilaga 6 Kompletterande mejl från Mitta AB (Mätkonsult) angående koordinatsystem i 
preliminär efterbehandlingsplan och konverterat till dagen system och slutlig 
efterbehandlingsplan 
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Från: Sebastian Lindström
Till: Sara Selegran
Ärende: Höjdsystem Stäket efterbehandlingsplan
Datum: den 20 januari 2020 15:00:49

Efter er förfrågan förtydligas här med en kortare redogörelse för inritade höjder för
efterbehandlingsplanen på Stäket.
 
Den tillhandahållna återställningsplanen, upprättad av Dala Berg, har högsta höjd +42,05m
inritad i höjdsystem RH00.
Denna höjd omräknad till RH2000 blir +42,575m. Detta från av Upplands-Bro kommuns
mätavdelning delgiven differens mellan höjdsystemen.
 
I den slutliga efterbehandlingsplanen är det inritat en maxhöjd på +42,70m i RH2000. Högsta
punkten skiljer således +0,125m.
 
 
Vänliga hälsningar,
Sebastian Lindström
Mättekniker – Mitta AB
 

 
 

 

     Adress: Gamla Tanneforsvägen 16, 582 54 Linköping
     Telefon Kontor: 0141 - 212772
     Mobil: 070 - 626 08 77
     Mailadress: sebastian.lindstrom@mitta.se 
     Hemsida: www.mitta.se
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)
INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.
Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (2)
DELGIVNINGSKVITTO

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:
Caroline Söderström, 08-518 377 35

Datum Vårt diarienummer

2020-06-03 MIL.2013.306

Veidekke Industri AB

Vallentunavägen 113
194 92 Upplands Väsby

Beslut: Fastighet:

2020-06-03 § 163 STÄKET 1:32

Ärende/Handling:

Efterbehandling av täkten

………………………………………………………….Vik här…………………………………………………

Jag har denna dag mottagit ovan angivna handlingar

Datum Namnteckning Namnförtydligande

Detta kvitto skall sändas tillbaka till myndigheten omgående.
Kvittot viks ihop på mitten vid markeringen och sätts fast med tejp enligt anvisningar.

Förfrågningar kan göras per telefon.
Om kvittot inte skickas tillbaka, måste delgivning ske på annat sätt, t ex genom rekommenderad post
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<Tejp här>

Frankeras ej.

Mottagaren
betalar
portot.

<Tejp här>

Upplands-Bro kommun

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen

196 81 KUNGSÄNGEN

________________________________________________________________________________

Svarspost

Kundnummer: 190 153 000
196 81 KUNGSÄNGEN
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Åsa Bergström 

Miljöavdelningen 

asa.bergstrom@upplands-bro.se 

2020-06-01   AVL.2020.192 

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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Ansökan om tillstånd till enskild 
avloppsanläggning, Frölunda 6:1 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar tillstånd till enskild avloppsanläggning på 
Frölunda 6:1. Tillståndet meddelas med stöd av 9 kap 7 § miljöbalken 
(1998:808) och med hänvisning till 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

1. Med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken meddelas följande villkor:
Allmänt

a) Avloppsanläggningen ska utformas och anläggas i
överenskommelse med vad som angivits i
ansökningshandlingarna och vad som i övrigt har framkommit i
ärendet om inte något annat framgår av nedanstående punkter.
Eventuella avvikelser från ansökan ska föregås av kontakt med
miljöavdelningen.

b) Normalbelastningen på avloppsanläggningen får inte överskrida
50 personekvivalenter.

c) Tillstånd att driva anläggningen begränsas till 15 år. För att
därefter få fortsatt tillstånd ska fastighetsägaren visa att
anläggningen uppfyller då gällande miljökrav.

d) Fastighetsägaren ansvarar för att anläggningen installeras,
används och underhålls så att olägenhet för människors hälsa
eller miljön inte uppstår.

e) Tillståndet samt tillhörande handlingar ska vara kända i sin
helhet av entreprenören och övriga som arbetar med utförande
och underhåll.

f) Inrättandet av avloppsanläggningen ska utföras av sakkunnig
person.

g) En provtagningsbrunn ska anläggas efter reningsverket för att
möjliggöra provtagning av utgående avloppsvatten.

h) Regn- eller dräneringsvatten får inte anslutas till anläggningen.
i) Miljö- och hälsofarliga ämnen som kan störa reningsprocessen

får inte tömmas i avloppet (t ex lacknafta, färgrester och soda).
j) Tvättmedel och övriga rengöringsmedel som används i hushållet

ska vara fosforfria.
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k) Sprängning vid byggandet av anläggningen får inte ske.  
l) Vid överlåtelse av fastigheten ska ny ägare underrättas om detta 

beslut. 
Funktionskrav 

m) Resthalterna escherichia coli och intestinala enterokocker i det 
utgående avloppsvattnet från avloppsanläggningen bör inte 
överstiga 1000 cfu/100 ml respektive 400 cfu/100 ml. 

Provtagning av escherichia coli och intestinala enterokocker ska ske 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. Provtagning ska utföras i 3 
års tid.  

n) Resthalten i det utgående avloppsvattnet från 
avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal 
skyddsnivå, vilket innebär en reduktion av organiska ämnen 
(BOD7) med minst 90 % och totalfosfor (Tot-P) med minst 70 
% . Maximala utgående halter är med denna reduktion 30 mg/l 
BOD7) och 3 mg/l totalfosfor (Tot-P) . 

Kontroll och service 

o) Provtagning av utgående avloppsvatten ska utföras två gånger 
per år, en gång sommartid vid hög belastning och en gång 
vintertid som dygnssamlingsprov och analyseras av ackrediterat 
laboratorium med avseende på parametrarna: 

- escherichia coli  
- intestinala enterokocker 
Provtagning av escherichia coli och intestinala enterokocker ska ske 
från det att beslutet har vunnit laga kraft. Provtagning ska utföras i 3 
års tid.  

Analyssvaren från provtagningen ska redovisas kontinuerligt till 
Bygg- och miljönämnden enligt villkor m).  

p) Provtagning av utgående avloppsvatten ska utföras två gånger 
per år, en gång sommartid vid hög belastning och en gång 
vintertid som dygnssamlingsprov och analyseras av ackrediterat 
laboratorium med avseende på parametrarna: 

- biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7) 
- totalfosfor (P-tot) 
Analyssvaren från provtagningen ska redovisas kontinuerligt till 
Bygg- och miljönämnden enligt villkor n).  

q) Det ska finnas rutiner för kontroll av anläggningen. 
r) Service och kontroll av anläggningen ska utföras årligen av 

sakkunnig, det vill säga person med utbildning på sakområdet. 
Samtlig personal som utför arbetet vid anläggningen eller sköter 
driften ska ha kunskap om detta beslut. 
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s) Anläggningen ska utrustas med larmfunktion som signalerar vid 
driftstörning. 

t) Om behov av slamtömning av anläggningen föreligger ska det 
beställas av fastighetsägaren och kommunens avfallsentreprenör 
ska anlitas. 

u) Resultat, bedömningar och andra uppgifter som rör 
anläggningens funktion och skötsel ska dokumenteras och 
kunna uppvisas på begäran av Bygg- och miljönämnden. 

v) Sammanställning och utvärdering av samtliga analysresultat 
samt service och funktionskontroll under förgående år ska varje 
år, senast den 31 mars, ha inkommit till Bygg- och 
miljönämnden. 

Anmälan, rapporter m.m. 

w) Om mängd och/eller sammansättningen på spillvattnet avsevärt 
avviker från den i detta beslut prövade anläggningen ska detta 
anmälas till Bygg- och miljönämnden. 

x) Kvitton på slamtömning ska sparas i 3 år och kunna uppvisas på 
begäran av Bygg- och miljönämnden. 

 

Sammanfattning 
Ansökan om ändring och fortsatt drift av avloppsanläggningen kom in till 
Bygg- och miljönämnden den 21 februari 2020. Ansökan avser tillstånd till 
enskild avloppsanläggning på Frölunda gård, Frölunda 6:1. Anläggningen har 
haft ett tidsbegränsat tillstånd, beslutad 2017-03-16, § 16, som gällde till 6 april 
2020. Anläggningen har drivits som en provanläggning under 3 år med villkor 
på provtagning av avloppsvattnet. Den aktuella ansökan innebär förutom 
fortsatt drift även ett tillägg av ett filter i den sista kammaren för att reducera 
bakteriehalten. Fastigheten ligger på Lennartsnäshalvön i Upplands-Bro 
kommuns södra del utanför detaljplanelagt område. Fastigheten ligger inom 
Östra Mälarens vattenskyddsområde sekundär zon. Miljöavdelningen bedömer 
att tillstånd kan ges under förutsättning att villkoren i detta beslut följs.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 juni 2020. 
• Komplettering till ansökan, inkom den 2/3-20, 27/3-20 och 3/4-20 
• Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, inkom den 21 februari 

2020.  
• Årsrapporter med analysrapporter. 
• Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar 

för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17 
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Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om ändring och fortsatt drift av avloppsanläggningen kom in till 
Bygg- och miljönämnden den 21 februari 2020 (bilaga 1). Ändringen innebär 
en installation av ett filter i den sista kammaren innan utgående avloppsvatten.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område i södra delen i Upplands-Bro 
kommun på Lennartsnäshalvön och avloppsanläggningen kommer att behandla 
avloppsvatten från 10 stycken hushåll, varav 9 permanenthushåll och 1 
fritidshus, vilket innebär 50 pe. Normal skyddsnivå för miljöskydd och 
hälsoskydd bedöms gälla på platsen för utsläppspunkten. 

Provanläggning 

Den enskilda avloppsanläggningen består av systemlösningen Tree Well som 
är ett biologiskt reningssystem. Eftersom avloppsanläggningen inte är CE-
märkt, vilket innebär att den inte genomgått någon prövning och fått någon 
märkning, har anläggningen drivits som en provanläggning med tillstånd att 
driva anläggningen i 3 år.  

Tree Well 

Anläggningen renar hushållens WC-vatten och bad-, disk- och tvättvatten 
(BDT) och har en kapacitet för upp till 75 pe. Anläggningen består av två 
stycken tankar på vardera 6 m3 i kompositmaterial. Inkommande avloppsvatten 
från Frölunda 6:1 leds till systemet via antingen självfall eller genom LTA-
brunn.  Avloppsanläggningens biologiska del innehåller speciellt utvalda 
växter som säv, vass, starr, veketråg, kaveldun, bäckveronika, sjöranunkel och 
vattenmynta samt utvalda mikroorganismer, vilka tillsammans skapar ett 
system med optimala förhållanden. 

Filter 

För att komma tillrätta med bakteriehalterna, som har varit över riktvärdena, 
har man installerat ett filter i avloppsreningsanläggningen. Filtret är utrustat 
med "bränd" kalk och Rådasand. Filtret är uppbyggt som en fyrkantig låda 
50*60*50 cm. Ingående vatten från filtrerat avloppsvatten går in i botten av 
lådan och passerar sakta upp genom materialet (filtret). Därefter går det vidare 
till provtagningsbrunnen. Denna procedur kommer installeras i mittendelen på 
tank 2 i avloppsreningsverket. Filtret orsaker förhöjt pH-värde. Det förhöjda 
pH stabiliseras i filtret och ska inte påverka recipienten på grund av 
utspädningseffekten. Utvärdering av tidsspannet för utbyte av kalken i filtret 
pågår just nu. Utvärdering av service av filtret kommer att göras. Detta sker 
genom ett provtagningsprogram, (4 prov per 8 veckor) (bilagorna 2-5). 

Lokalisering  

Från anläggningens sista tank leds det renade avloppsvattnet norrut genom 
självfall och ansluts till ett nytt markör på Frölunda gård. Markröret följer 
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Frölundavägen och Lennartsnäsvägen vidare norrut där det sedan övergår i ett 
öppet krondike som ligger i östlig riktning. Slutligen leds avloppsvattnet från 
krondiket ut i Tibbleviken. Total sträcka från anläggningen till Tibbleviken är 
ca 2 km. Inga dricksvattenbrunnar finns i närheten som bedöms påverkas av 
avloppsanläggningen. Jordarten på fastigheten består av postglacial lera och 
genomsläppligheten i marken där avloppsanläggningen ska placeras är låg 
enligt kartunderlag från SGU. Avståndet från anläggningen till närmaste 
dricksvattenbrunn bedöms som tillräckligt enligt Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17.  

Utvärdering av analysprovtagning 

Under testperioden av anläggningen har tidigare analyser visat på ett varierat 
resultat. Dels beroende på problem med fast material som blockerat systemet 
och dels på problem med provtagningen under det första året. Resultaten visar 
att anläggningen har uppfyllt reningsgraden vad gäller villkor n) i tidigare 
beslut på 90 % reduktion av fosfor, 50 % av kväve och 90 % av BOD7. 
Däremot har anläggningen överskridit årsmedelvärdet enligt villkor m), för 
BOD7 10 mg/l, kväve 15 mg/l och fosfor 0,3 mg/l. Antal provtagningar på 
bakteriehalten har inte skett enligt funktionskrav i villkor n) och analysen år 
2018 visade på förhöjda värden av intestinala enterokocker.  

Analysprovtagning  

Miljöavdelningen bedömer att skyddsnivån för miljöskydd och hälsoskydd är 
normal skyddsnivå. Miljöavdelningen har i rubricerat förslag till beslut satt 
som villkor att resthalten i det utgående avloppsvattnet från 
avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå, vilket 
innebär en reduktion av organiska ämnen (BOD7) med minst 90 % och 
totalfosfor (Tot-P) med minst 70 % . Maximala utgående halter är med denna 
reduktion 30 mg/l BOD7) och 3 mg/l totalfosfor (Tot-P) i enlighet med Havs- 
och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17. Miljöavdelningen har för att jämföra 
funktionskrav och provtagningar varit i kontakt med Norrtälje kommun och 
Nyköpings kommun i samband med ansökan. Ovanstående kommuner har gett 
tillstånd till Tree Well- anläggningar med krav på riktvärden enligt Havs- och 
vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17.   

För att säkerställa att det inte blir förhöjda bakteriehalterna har det installerats 
ett filter i avloppsanläggningen. Då det är normal skyddsnivå så sker 
provtagningen av escherichia coli och intestinala enterokocker under en 
begränsad tid som är 3 år för att säkerställa att filtrets funktion. 
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Kommunicering 

Kommunicering av underlag till beslut har gjordes med sökanden mellan den 8 
maj 2020 till den 25 maj 2020. Synpunkter kom in till miljöavdelningen via 
telefon den 14 april 2020. Synpunkter lämnades på punkt 2 i villkoren. 
Synpunkten handla om punkt 2 ska vara kvar. Andra synpunkten var på 
"provtagning av bakterier ska vara i 3 år" också borde stå med under villkor o).  

Lagstiftning 
I miljöbalkens 2 kapitel finns allmänna hänsynsregler. Dessa gäller även 
fastighetsägare som har enskilda avlopp. 

2 kap 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens 
eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skada eller olägenhet. 

2 kap 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka 
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. 

2 kap 7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild 
hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 
med kostnaderna för sådana åtgärder.  

Enligt miljöbalken 9 kapitlet 1-2 §§ är enskilda avloppsanläggningar en 
miljöfarlig verksamhet.  

Enligt 9 kap 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något 
annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras. 

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en enskild avloppsanordning som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till. 
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Motivering 
Miljöavdelningen bedömer att tillstånd för avloppsanläggningen Tree Well 
inom Frölunda 6:1 kan beviljas under förutsättning att villkoren i detta beslut 
följs. Aktuell fastighet ligger inom ett område som omfattas av kraven på 
normal skyddsnivå avseende miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, HVMFS 
2016:17. Detta fodrar en reduktion av organiska ämnen (BOD7) med minst 90 
% och totalfosfor (Tot-P) med minst 70 % . Maximala utgående halter är med 
denna reduktion 30 mg/l BOD7) och 3 mg/l totalfosfor (Tot-P). 

Vidare ligger fastigheten inom ett område som omfattas av kraven på normal 
skyddsnivå avseende hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, HVMFS 
2016:17.  

Skyddsnivåerna för miljöskydd och hälsoskydd följer Upplands-Bro kommuns 
Policy för enskilt avlopp, antagen av bygg-och miljönämnden 2009-04-21, § 
28. 

Provtagning 

Miljöavdelningen har löpande tagit tag del av analysresultat som tagits i 
anläggningen på anläggningens reningsfunktion. I tidigare beslut skulle 
provtagningen utföras fyra gånger per år som samlingsprov och resthalterna i 
utgående avloppsvatten skulle inte överstiga riktvärdena räknat som 
årsmedelvärde. Miljöavdelningen bedömer att för att ge ett mer representativt 
resultat av det behandlade avloppsvattnet ska provtagningen tas som dygnsprov 
och resthalterna i det behandlade avloppsvattnet ska som riktvärde ej överstiga 
30 mg/l BOD7 och 3 mg/l fosfor, i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten, HVMFS 
2016:17.  

Villkoren för provtagningen är utformade på sådant sätt att kontrollen ger ett 
resultat som är representativt för utsläppet under året. Provtagningen ska ske i 
samma, väldefinierade punkt i utflödet för att kontrollera att kraven i villkoren 
m) och n) under "Funktionskrav" uppfylls.  

Om det visar sig att anläggningen inte klarar att uppnå kraven på rening enligt 
tillståndet, kan krav på åtgärder komma att ställas på anläggningen. Detta för 
att anläggningen ska fungera optimalt och fortsättningsvis kunna behandla 
avloppsvattnet från fastigheten Frölunda 6.1. 

Enligt tillståndet får normalbelastningen på avloppsanläggningen inte 
överskrida 50 personekvivalenter. Enligt ansökningshandlingarna bör systemet 
alltid ha större kapacitet än antal personer som belastar anläggningen och 
därför säkerställer sökanden att anläggningens kapacitet klarar att rena 
avloppsvatten för upp till 75 personekvivalenter.   
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Information 
Tillståndet gäller enligt 19 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd i fem år, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom två år. 

Avgift 
Upplands-Bro kommun tar ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd för 
enskild avloppsanläggning. För handläggning av detta ärende debiteras en 
avgift med 19 200 kr enligt gällande föreskrifter om avgifter för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område antagen av Kommunfullmäktige den 27 
november 2019, § 268.  

Fakturering sker separat. 

 

Barnperspektiv 
Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en 
hållbar utveckling för kommande generationer. Förslaget medverkar också till 
arbetet med att nå Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar 

och vattendrag” och ”Ingen övergödning”.   

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Åsa Bergström  

Miljöchef  Cecilia Andersson 

 miljöinspektör  

 

Bilagor 
1. Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, 2020-02-21 
2. Komplettering Principskiss 
3. Komplettering Treewell bakteriefilter 
4. Kompletteringar, inkom 30/3-20 
5. Kompletteringar, inkom 3/4-20  
6. Situationsplan  
7. Hur man överklagar 

Beslut sänds till 
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Vänliga hälsningar 
 
Teknisk konsult 
 

 

Greger Nilsson 
R&D Director 
+46 766 333 733 
 
Green Business Team Sweden  
  

 

Carex of Sweden uppgraderar TreeWell avloppsystem regelbundet.  

Förnärvarande pågår utveckling av ett sk ”bakteriefilter”. Vi har tillfälligt utrustat Frölunda Gårds TW 

system och fyra andra anläggningar med en utanpåliggande plastlåda som vi har möjlighet att utrusta 

med olika slags materia, tex kalk , aktivt kol och glassand mm. Resultaten av testerna med dessa 

försökslådor har visat att tex e-koli kan reduceras helt från det utgående vattnet i Treewell.  

En ytterligare positiv effekt är att även kapaciteten för fosforreducering förbättrats avsevärt. Enligt 

nuvarande generella krav på reningskapacitet  tex  P-tot, 90% reducering, har vi i analyser fått 

resultatet 98% reducering, eller det faktiska resultatet 0,3-0,8 m/l.  

Utifrån ovanstående utvecklar och designar Carex en ”kassett”, som skall integreras i systemet.  

 Under 2020 kommer samtliga anläggningar att uppgraderas med denna kassett i efterhand. 
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Från: Greger Nilsson <greger.nilsson@greenwater.se>  
Skickat: den 30 mars 2020 11:23 
Till: Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se> 
Kopia: Annika Johansson <annika.johansson@greenwater.se> 
Ämne: Fwd: Begäran om komplettering [AVL.2020.192] 
 
Hej Cecilia, 
 
Ber så mkt om ursäkt, ser nu att du aldrig fick mitt svar ang dina frågor om TreWell på Frölunda Gård. 
Hör av dej om du har mer frågor ang tekniken. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Best regards 
 

Greger Nilsson 
Tekniskt Ansvarig Carex of Sweden 
R&D Director 

+46 766 333 733 

 
Green Business Team Sweden AB 
Stackvägen 4, S-432 54 Varberg - Sweden 
www.greenbusinessteam.se 

 
 

 

* We are working according to the guidelines of the Sustainable Development Goals towards sustainable development. 
We work against extreme poverty. We fight for gender equality, justice and a sustainable climate change.*  
 
 

 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Greger Nilsson <greger.nilsson@greenwater.se> 
Date: tors 5 mars 2020 kl 21:02 
Subject: Fwd: Begäran om komplettering [AVL.2020.192] 
To: Clas af Ugglas <clas@frolundagard.se>, Carsten Svantesson <carstensvantesson@gmail.com>, 
Lars Sonesson <sonessonlars6@gmail.com>, Annika Johansson <annika.johansson@greenwater.se> 
 

Hej Cecilia, 
 
Ang ärendenummer AVL.2020.192: 
 
Jag kanske uttryckte mig oklart i mitt svar till er. Jag trodde att ni ville ha info om vad vi utrustade 
filtret med, inte vad det är tillverkat av för slags material. 
1. Filterhuset är tillverkat av glasfiberarmerad plast. (används som tillverkningsmaterial inom 
filterutrustning för dricksvattenrening) 
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2. Ang ph-värdet som vid provtillfället var 11: Dagen innan blev "bakterie filtret" utrustat med en 
specifik typ av kalk. Kalken har som vi vet en fosforreducerande effekt och som ytterligare bieffekt är 
den även  PH-höjande. Denna effekt är som högst de första dagarna men avtar över tid. 
Ett högt PH på 10-13 har en toxisk effekt när det gäller typen av tex e-koli, som i detta fall spelar in 
om kommunen även vill se låga värden på det mikrobiologiska i utvärdet på avloppet. 
I TreeWell tankarna fungerar tank 1 i en anaerob miljö, och i tank 2 en aerob miljö med hög 
syretillförsel. PH- värdet balanseras därmed till ett ganska neutralt värde som ligger runt 6,8-7,6 i 
utgående vattnet efter systemet. Så förenklat förklarat betyder det "höga" PH-värdet 11 egentligen 
ingenting för hur funktionen i TreeWell systemet påverkas eftersom provet är tagit efter det renade 
avloppsvattnet passerat systemet. 
 
3. Vi utvärderar nu hur länge "bakteriefiltrets" kapacitet kan bibehållas och återkommer till 
er/kunder om detta senare i vår. 
 
4. Vi planerar att utföra 4 st provtagningar på Clas af Ugglas anläggning, för att få ett sk "medelvärde" 
på resultatet. 
Under vecka 11 kommer vi att starta denna provtagningsprocess. 
 
Har ni andra frågor vänligen återkoppla. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Best regards 
 

Greger Nilsson 
R&D Director 

+46 766 333 733 

 
Green Business Team Sweden AB 
Stackvägen 4, S-432 54 Varberg - Sweden 
www.greenbusinessteam.se 

 
 

 

* We are working according to the guidelines of the Sustainable Development Goals towards sustainable development. 
We work against extreme poverty. We fight for gender equality, justice and a sustainable climate change.*  
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Från: Greger Nilsson <greger.nilsson@greenwater.se>  
Skickat: den 3 april 2020 10:21 
Till: Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se> 
Kopia: Clas af Ugglas <clas@frolundagard.se>; Carsten Svantesson <carstensvantesson@gmail.com>; 
Annika Johansson <annika.johansson@greenwater.se> 
Ämne: Frölunda Gård TreeWell 
 
Hej Cecilia, 
 
Ska försöka svara på dina frågor. 
1,  Frölunda gårds filter har vi utrustat med "bränd"kalk och Rådasand. Filtret är uppbyggt som en 
fyrkantig låda 50x60x50cm, ingående vatten från filtrerat avlopp går in i botten av lådan och passerar 
sakta upp genom materialet. 
Därefter går detta vidare till provtagningsbrunn. 
Kalken har ett högt ph men genom att blanda denna med "brunnskalk" som har ett ph på max 8 kan 
vi ändå få ett normalt ph på utvattnet, samtidigt som kalken kan binda fosfor. 
Denna procedur kommer vi att installera i den sk "kassetten" som kommer att sitta i mittdelen på 
tank 2 i TW. 
 
Det brukar ta några timmar efter utbytet av kalk innan ph-värdet stabiliseras i filtret, men det är ej 
någon risk för att detta lilla flöde påverkar recipienten pga utspädningseffekten. 
För närvarande håller vi på att utvärdera tidspannet på utbytet av kalken i filtret genom 
provtagningar, det beror på flödet genom, hur många användare m.m. 
Därför är viktigt för oss att genomföra detta provtagningsprogram (4 prov/8veckor). 
Pga Corona epidemin har vi ej möjlighet att åka ut och utrusta/kontrollera på samma sätt som det 
var planerat. 
Vi ber om överenseende med denna försening. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Best regards 
 

Greger Nilsson 
Tekniskt ansvarig Carex of Sweden 
R&D Director 

+46 766 333 733 

 
Green Business Team Sweden AB 
Stackvägen 4, S-432 54 Varberg - Sweden 
www.greenbusinessteam.se 

 
 

 

* We are working according to the guidelines of the Sustainable Development Goals towards sustainable development. 
We work against extreme poverty. We fight for gender equality, justice and a sustainable climate change.*  
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)
INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.
Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.
Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:
Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Om något är oklart, tala med någon på Samhällsbyggnadskontorets
Miljöavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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Behovsutredning 2021-2023 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till Behovsutredning för tillsyn 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 2021-2023 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämndens nuvarande tillsynsbehovsutredning enligt 
miljöbalken är ursprungligen från 2012 och en omarbetning har nu gjorts. 
Behovsutredningen beskriver hur tillsynsbehovet enligt miljöbalken med flera 
speciallagstiftningar ser ut i Upplands-Bro kommun samt vilka resurser som 
tillsynsmyndigheten behöver avsätta för att möta behovet. Utredningen ligger 
till grund för den framtida planeringen av bygg- och miljönämndens 
verksamhet så att den kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt samt möta 
omvärldens behov.  

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 4 juni 2020
• Behovsutredning för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 2021-

2023, daterad 2020-06-04
• Kommunala behovsutredningar, en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn

och livsmedelskontroll, SKR 2018

Ärendet 
Enligt 6 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ 
tillsynsmyndighet ha en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska sträcka sig över tre 
år och ska ses över minst en gång varje år. Nämndens nuvarande 
Behovsutredning enligt Miljöbalken med flera speciallagstiftningar är från 
2012 varför en mer fullständig omarbetning nu har skett. Miljöavdelningen har 
i den nya behovsutredningen utgått från nämndens samlade tillsynsansvar 
enligt miljöbalken, förutsättningarna i Upplands-Bro kommun kommun samt 
Sveriges kommuner och Regioners (SKR:s) nya vägledning för 
behovsutredningar. Även nämndens tillsynsansvar enligt Strålskyddslagen och 
Lag om sprängämnesprekursorer har inkluderats i behovsutredningen för att ge 
en heltäckande bild av tillsynen.  
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SKR:s vägledning utgår från tillsynsbehovet på branschnivå och inte som 
tidigare på objektsnivå (det vill säga en specifik bedömning för varje enskild 
verksamhet). Utifrån en bedömning av risken för olägenhet för människors 
hälsa och miljön för varje bransch har behovet av tillsynsbesök, 
tillsynskontakter och behovet av uppföljande tillsyn uppskattats. 
Riskbedömningen utgår från miljöbalkens krav, de nationella 
miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen.  

Behovsutredningen redovisar: 

 relevant lagstiftning för tillsyn och kontroll 

 nationella, regionala och lokala mål för tillsynsarbetet  

 förutsättningar för utredningen som arbetstidens fördelning och 
personalens kompetens 

 en sammantagen bedömning av resursbehovet för verksamheten och 
dess olika arbetsområden.  

Behovsutredningen visar att det finns ett samlat tillsynsbehov för nämnden 
under perioden 2021-2023 på cirka 44 000 timmar.  

Miljöavdelningen bedöms ha följande behov av tillsyn och personalresurser: 

 
Tabell 1: Beskrivning av samlat tillsynsbehov för nämndens olika verksamhetsområden 2021-2023 

Dessa fördelas på styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad 
tillsyn enligt SKR:s förslag på indelning, fördelningen framgår i Tabell 1. 

 

Tabell 2: Samlat tillsynsbehov och resursfördelning för verksamheten under perioden 2021-2023. 
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I dagsläget arbetar 11 årsarbetskrafter (åa) på miljöavdelningen inklusive chef 
och administrativ handläggare. 9 miljöinspektörer arbetar med Bygg- och 
miljönämndens tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor. I resursberäkningen 
ingår 10 handläggare. 

Ekonomiska konsekvenser  

Behovsutredningen visar nämndens samlade tillsynsansvar enligt miljöbalken, 
med flera, samt utgör grunden för nämndens planering och prioritering av tillsynen 
i kommande verksamhetsplanering för 2021-2023. Behovsutredningen i sig 
innebär inga ekonomiska konsekvenser för nämnden eller för verksamhetsutövare 
och invånare i kommunen.  

Avgifterna för tillsyn regleras i Upplands-Bro kommuns föreskrifter om avgifter 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med flera beslutade av 
Kommunfullmäktige 27 november 2019, § 268. Här regleras vilka avgifter som 
respektive verksamhetsutövare får betala för tillsynen. Riskbedömningen av varje 
tillsynsbransch i behovsutredningen ligger till grund för vilket behov av tillsyn 
som branschen har och därmed i förlängningen vilken avgift som varje 
verksamhetsutövare får betala.  

Behovsutredningen ett samlat behov om utökade resurser. Miljöavdelningen 
behöver en permanent resursförstärkning med två handläggare inom miljö- och 
hälsoskyddet för att kunna klara tillsynskraven för framför allt små avlopp 
enligt miljöbalken.   

 

Barnperspektiv 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. Tillsynen skall säkerställa syftet med balken och föreskrifter som har 
meddelats med stöd av balken. För detta ändamål ska bygg- och miljönämnden 
på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera 
efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 
meddelats med stöd av balken.   

Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef  
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Bilagor 

1. Behovsutredning för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 2021-
2023, daterad 2020-06-04 

2. Kommunala behovsutredningar, en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn 
och livsmedelskontroll, SKR 2018 

Beslut sänds till 

• Länsstyrelsen Stockholm 
• Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska bygg- och miljönämnden som 
operativa tillsynsmyndighet i Upplands-Bro kommun ha en utredning om 
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över årligen eller vid 
behov. Tillsynsmyndigheten ska även föra ett register över de verksamheter 
som behöver återkommande tillsyn. Register för Bygg- och miljönämndens 
tillsynsobjekt uppdateras kontinuerligt i ärendehanteringssystemet Castor. 
Utifrån behovsutredningen och registret ska tillsynsmyndigheten inför varje 
verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.  

Den här behovsutredningen omfattar tillsyn över miljöfarliga verksamheter och 
hälsoskydd enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen samt en rad EG-
förordningar (som berör områden inom till exempel fluorerade växthusgaser, 
kemikalier och transport av avfall). Inom samtliga delar ingår även information 
och rådgivning till verksamhetsutövare, kommuninvånare samt andra kontor 
och myndigheter. 

1.1 Syfte 
Behovsutredningens syfte är att ta fram ett underlag som ska användas för att 
planera tillsynen så att tid och resurser används där riskerna bedöms vara störst 
och på de områden där man får störst effekt av tillsynen. Detta ska ske genom 
omvärldsbevakning och bedömning av miljörisker hos företag och 
verksamheter i kommunen. 

Syftet med behovsutredningen är även att redovisa och åskådliggöra det totala 
resursbehovet för nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken, och övriga 
relaterade lagar, för de kommande tre åren. 

Denna visualisering visar på hur stor del av verksamheten som kan 
avgiftsfinansieras. Resultatet blir verksamhetens behov i antal timmar som 
jämförs med de resurser som finns tillgängliga. Med stöd av de siffrorna så 
görs en prioritering och behovsutredningen ligger därmed till grund för 
kommande verksamhetsplanering och tillsynsplan. Behovsutredningen ska 
göra det lättare att bedöma vilka personalresurser som krävs för att fullgöra 
kommunens tillsynsansvar samt att leda till en mer effektiv och ändamålsenlig 
verksamhet och tillsyn. 

1.2 Tidigare behovsutredning 
Under 2011 utfördes en behovsutredning som presenterades för Bygg- och 
miljönämnden den 25 oktober 2011 och lades till handlingarna den 14 maj 
2012, § 27. I behovsutredningen framgick att dåvarande miljö- och 
livsmedelsenheten tillsammans hade ett behov av 9 tjänster. 
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1.3 Aktuell behovsutredning 
Föreliggande utredning redovisar tillsynsbehovet inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och avser åren 2021-2023. Enskilda inspektörer och 
chefer har varit delaktiga i arbetet med att ta fram behovsutredningen. 

2 Bygg- och miljönämndens tillsynsuppdrag  

2.1 Miljöbalken 
Allmänt om tillsynen framgår i 26 kap 1 § Miljöbalken. Tillsynen skall 
säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som har meddelats med stöd 
av balken. För detta ändamål skall Tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller 
efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 
miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I 
fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av 
tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är 
tillräckliga. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens 
ändamål skall kunna tillgodoses. Bedömningar gör utifrån miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler i 2 kapitlet. Tillsyn bedrivs också utifrån förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll m.m.,  

Av 26 kap 3 § 3 st framgår att varje kommun utövar, genom den eller de 
nämnder som fullmäktige bestämmer, tillsyn inom kommunen över miljö- och 
hälsoskyddet enligt 9 kap. och över avfallshanteringen enligt 15 kap. 
Undantaget är sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd. (se nedan, 
1 kap 18 § MTF) 

Miljötillsynsförordningen (MTF) 

Av Miljötillsynsförordningen 1 kap. 1 § framgår att förordningen avser tillsyn 
enligt miljöbalken och innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheternas 
uppgifter enligt 26 kap. 3 § miljöbalken.  

Av 1 kap 3 § framgår Definitioner: 
tillsynsobjekt: en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller en 
djur- eller växtart som är eller ska vara föremål för tillsyn, 

operativ tillsyn: tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har 
bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd, 
,… 
kommunal nämnd: den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha 
ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, 
…. 

Av 1 kap. 18 § f MTF framgår att en statlig operativ tillsynsmyndighet får 
överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, trots 
undantagen i 26 kap. 3 §, om kommunfullmäktige begär det. 
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Av 1 kap. 19 § MTF framgår att en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ 
tillsyn ska avse: 

1. en viss typ av tillsynsobjekt, 

2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa 
tillsynsobjekt, eller 

3. ett visst tillsynsobjekt.  

Av 1 kap. 20 § framgår att den myndighet som prövar om uppgiften att utöva 
operativ tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till 

1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan, 

2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6-12 §§ 
(om Behovsutredning, Register, Tillsynsplan, Resurser, Tillsynsprogram 
och Tillsynsbesök) 

3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över 
tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan 
hantering förekommer, 

4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över 
kommunala verksamheter, 

5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge 
effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten, 

6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och 

7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. 

När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften inte 
överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6 kap. 7 § 
andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens interna 
ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl inte är 
lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn. 

Av 1 kap 27 § MTF framgår att den kommunala nämnden får förelägga den 
som saluför, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut en kemisk 
produkt eller bioteknisk organism att lämna de prover som behövs för tillsynen. 

Av 2 kap 9 § MTF framgår att den kommunala nämnden har ansvar för 
tillsynen i fråga om; 

1. naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden som 
har beslutats av kommunen, 

2. biotopskyddsområden som har beslutats av kommunen, 

3. djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter 
om enligt 7 kap. 12 § miljöbalken, 

4. strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar 
enligt 7 § 2, och 

5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken. 



79 Behovsutredning 2021-2023 - BMN 20/0006-18 Behovsutredning 2021-2023 : Bilaga_1_Rapport Behovsutredning 2021_2023

Behovsutredning för tillsyn inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, 2021-2023 

 

 

6 
 

  

Av 2 kap. 31 § MTF framgår att den kommunala nämnden har, utöver det som 
följer av 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken, ansvar för tillsynen i fråga om: 

1. tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, som 
inte särskilt anges i miljöprövningsförordningen (2013:251) eller bilagan 
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(till exempel små avlopp och värmepumpsanläggningar), 

2. vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit 
enligt 9 kap. 10 § miljöbalken, 

3. föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 29 § 
första stycket 3, 

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har 
orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har 
tillsynsansvaret för, 

5. hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra 
verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom 
den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers 
utsläppande på marknaden enligt 21 § första stycket, och 

6. utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen 
enligt förordning (EU) nr 517/2014 eller förordning (EG) nr 1005/2009.  

Av 2 kap. 32 § MTF framgår att om en kommunal nämnd har ansvar för 
tillsynen över en viss verksamhet enligt 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken 
eller enligt 1 kap. 19 och 20 §§ denna förordning, det vill säga överlåtna 
verksamheter, ska nämnden också ansvara för tillsynen över verksamheten när 
det gäller  

1. att föreskrifter meddelade med stöd av 12 kap. 10 § miljöbalken följs, det 
vill säga; 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. 
försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. Växtodlingen, 

2. bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken om ”Kemiska produkter och 
biotekniska organismer” samt de EU-förordningar som anges i 19 § 7-9, 
11-14, 16, 17 och 191 i fråga om 

                                                 

1 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, 

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, 

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av 

förordning (EG) nr 842/2006, 

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om bland annat registrering, utvärdering, 

godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),  

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar, ändring, 

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden,  

16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning 

av biocidprodukter, 

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, 

19. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver. 
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a. primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, och  

b. andras än primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor, och  

3. att andra än primärleverantörer följer sådana föreskrifter om förbud mot att 
släppa ut kemiska produkter på marknaden som har meddelats med stöd av 
15 kap. 40 § miljöbalken.  

2.2 Speciallagstiftning 
Tillsynsuppdrag avseende kosmetiska solarier och radon i bostäder framgår av 
strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Tillsynsuppdrag avseende Sprängämnesprekursorer2 framgår av Lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer som kompletterar Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer. 

2.3 Myndighetsutövning 
Myndighetstillsyn som en kommunal förvaltningsmyndighet har är i grunden 
ett statligt uppdrag som kommunerna bemyndigats att sköta, ett uppdrag att se 
till att de aktuella lagarna följs. Verksamhet som inte grundas på lag kan 
förekomma i nämnden men hänförs till frivillig (fakultativ) verksamhet, som 
inte är myndighetsutövning. I sina andra uppgifter än de lagstadgade 
myndighetsuppgifterna har nämnden utrymme för politiska avgöranden. Vid 
beslut i sin myndighetsutövning i fråga om bl.a. tillstånd, tillsyn och i 
synnerhet om förelägganden och påföljder för överträdelser eller 
underlåtenheter, är nämndens myndighetsutövning att likna vid en av lag styrd 
domstol, där det inte finns utrymme för beslut som är politiskt grundade. 
Nämnden fungerar alltså som en domstol och för att förtydliga dess ansvar 
samt integritet gentemot annan påverkan än det som kommer av lag, regleras 
detta i regeringsformen. Av denna framgår att förvaltningsuppgift kan anförtros 
åt kommun och om uppgiften innefattar myndighetsutövning, ska det ske med 
stöd av lag. 

Beträffande integritet i myndighetsutövandet sägs i 11 kap. 7 § 
regeringsformen ”Ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns 
beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet ska i särskilt fall 
besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun 
eller som rör tillämpning av lag”. En annan grundläggande bestämmelse finns i 
1 kap. 9 § RF: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som 
fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta 
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. 

                                                 

2 tillhandahållande, införsel, innehav och användning av ämnen eller blandningar som kan missbrukas för olaglig 
tillverkning av sprängämnen. 
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I begreppet att ”nämnden fullgör de uppgifter” som respektive nämnd har att 
utföra ligger att utföra en rad obligatoriska myndighetsuppgifter. 
Myndighetsutövning är offentlig verksamhet med utövande av befogenhet att 
för enskild bestämma om förmån, rättighet, disciplinpåföljd eller annat 
jämförbart förhållande, t.ex. bidrag, rättskipning och kontroll. 
Myndighetsutövning grundar sig på lagstiftning. Myndigheter återfinns inom 
förvaltningsorganisationen såsom regeringen, domstolar, statliga och 
kommunala förvaltningsmyndigheter, d.v.s. nämnder, i beslutande politiska 
församlingar. (Se 2 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen, ”Med myndighet likställs 
i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling”). 

En myndighetsnämnd och dess personal ska uppträda ojävigt. Bestämmelser 
om detta finns i såväl förvaltningslagen (11–12 §§) som i kommunallagen (6 
kap. 24–27 §§). Men även miljöbalken innehåller bestämmelser om jäviga 
organisationer (26 kap. 4 §). 

Uppdraget ska dessutom genomföras på ett sätt som ger en likvärdig tillsyn och 
kontroll samt konkurrensneutralitet. 

2.4 Mål 

De globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljömål är riktmärken för 
miljöarbetet och visar vägen mot en hållbar utveckling. Tillsammans bildar 
generationsmålet, miljömålen med sina preciseringar och etappmålen 
miljömålssystemet. 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och definieras som 
det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Av 1 kap 1 § Miljöbalken framgår att den syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta. 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås 
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3 Behovsutredningens olika delar 

3.1 Tillsynsområden  

Nämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken med flera speciallagstiftningar har 
delats i fem huvudsakliga tillsynsområden: 

1. Områdesskydd (tillsyn av strandskydd och naturreservat)  
2. Miljöskydd (tillsyn av miljöfarliga verksamheter, förorenad mark, 

kemiska produkter och avfall),   
3. Små avlopp  
4. Hälsoskydd (tillsyn hälsoskyddsverksamheter, inklusive enskilt vatten 

och strålskyddslagen)  
5. Övrigt och Fysisk planering (miljöövervakning och Samhällsbyggnad). 

Behovsutredningen utgår från Sveriges kommuner och Regioners (SKR:s) 
modell för behovsutredningar. Tillsynsbehovet har delats upp i fyra olika delar 
som tillsammans redovisar behovet: 

 

All bedömning av tillsynsbehov sker på branschnivå och inte som tidigare på 
objektsnivå. Det innebär en förenkling av bedömningarna där man bortser från 
att tillsynsbehovet kan skilja något mellan verksamheterna inom en bransch. 
De objektspecifika skillnaderna och prioriteringarna inom en bransch hanteras 
istället i tillsynsplanen (verksamhetsplanen).  

Mer information kring hur SKR:s modell för tillsynsbehovsutredningar är 
uppbyggd och hur bedömningar kan göras finns i SKR:s skrift Kommunala 
behovsutredningar - en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och 
livsmedelskontroll (ISBN-nummer 978-91-7585-600-1). 

3.2 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).  

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 fast årlig 
tillsynsavgift och ska ha regelbunden återkommande tillsyn. 

Tillsyn sker genom: 

 Utföra inspektioner på verksamheter. 
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 Handlägga inkomna rapporter och analysprogram (bl.a. miljö- och 
årsrapporter). 

 Handlägga kontrollrapporter och andra ärenden gällande köldmedier. 
 Genomgång av verksamheters egenkontroll 

 

Tillsynsområde Beskrivning Ca timmar/år 

Miljöskydd 

 

2 A-verksamheter, 5 B-verksamheter, 36 C-

verksamheter som ska ha tillsyn 4-142 timmar/år 

890 

Miljöskydd Årlig uppföljning av Köldmediarapporter drygt 200 

Hälsoskydd 57 anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

med mellan 3-10 tillsynstimmar/år 

335 

SUMMA  1434 

 

3.3 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. 

 

Tillsynsområde Beskrivning Ca timmar/år 

Områdesskydd För tillsyn som är påkallad av allmänheten och 

prövning strandskydd, naturreservat och skyltar 

515  

Miljöskydd 

 

För tillsyn som är påkallad av allmänheten och 

prövning av C-verksamheter, värmepumpar, 

förorenad mark, cisterner, bekämpningsmedel, 

köldmedia 

980 

Små avlopp För tillsyn som är påkallad av allmänheten och 

ansökningar och ändringar 

190 

Hälsoskydd För tillsyn som är påkallad av allmänheten och 

prövning av nya AH-verksamheter, 

smittskyddsutredningar, radon 

540 

Övrigt och Fysisk 

planering 

Miljösanktionsavgifter, Åtalsanmälningar, 

Planprojektgrupper 

320 

SUMMA  2538 
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3.4 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. 

I Upplands-Bro kommun finns för närvarande 288 stycken registrerade U-
verksamheter, 231 stycken UH-verksamheter och ca 1700 stycken små 
dricksvatten- och avloppsanläggningar. Många av dessa är inte 
anmälningspliktiga därför kan inte antalet fastslås. 

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. 

Tillsynsobjekt kan antingen åläggas att betala fast årlig tillsynsavgift eller 
debiteras med timavgift då tillsynsmyndigheten utför tillsyn. Tillsynsobjekt 
som betalar fast årlig tillsynsavgift ska ha regelbunden återkommande tillsyn, 
vissa U-anläggningar har fast årlig tillsynsavgift, framför allt de som Högt-
Lågt tillsynsbehov. De är också inplanerade för regelbunden tillsyn. Andra U-
anläggningar debiteras med timavgift och har då ett bedömt behov om glesare 
tillsyn. I Upplands-Bro kommun bedömer de olika branschernas tillsynsbehov 
enligt nedan: 

Miljöskydd 

Högt  
Biltvätt 
Lackeringar 
Förorenade objekt 
1 golfbana (Bro 
Hof) 
Spillvattennätet 
Pendeltågsdepån 
Småbåtshamnarna 

Lågt  
FTI 
Bilvårdsanläggningar 
(verkstad) 
Dagvatten 
Djurhållning, 10-30 
djurenheter 
Naturreservaten 
Skjutbanor 

Normalt  
Avloppsreningsverk 
Bensinstationer 
Djurhållning, mer 
än 30 djurenheter 
Övriga golfbanor 
Industri (mekaniska 
och livsmedel) 
Lantbruken 

Sporadiskt 
Djurhållning, mindre 
än 10 djurenheter 
Reservkraftverken 
Entreprenörer 
Sevesoanläggningar 
Grafisk industri 
Vägnätet 
Transportörer 
Kemiska produkter i 
handeln 
Små avlopp 

 

Hälsoskydd 

Högt 
Strandbad 
Offentliga 
arrangemang 

Lågt 
Idrottsanläggningar 
Frisörer 

Normalt 
Bostadsbolagen 
(Hyreslgh) 
Kursgårdarna 
Vårdboenden 
(Äldre, LSS, 
HVB) 
Camping 

Sporadiskt 
BRF 
Samlingslokaler 
Fritidsgårdar 
Gym 
Akupunktur, 
Zonerapi 
Kosmetisk 
behandling 
Laserbehandling 
Manikyr/Pedikyr, 
nagelskulptering 
Massage, 
Naprapat 
Tandblekning 
Kyltorn 
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Behov Tillsynsområde Beskrivning Ca timmar/år 
Högt Miljöskydd 24 objekt med tillsyn varje år 

17 förorenade markområden 

(Vattendir)  

Översyn kontrollprogram 3 st 

förorenade fastigheter, projekt 2021 

335 

 

 

60 

 Hälsoskydd 13 objekt med tillsyn varje år 56 

SUMMA   451 

Normalt Miljöskydd 

 

34 objekt med tillsyn varje- 

vartannat år 

200 

 Hälsoskydd 30 objekt med tillsyn varje-vart 

annat år 

 

177 

SUMMA   377 

Lågt Områdesskydd Tillsyn naturreservat, 

biotopskyddsområde, 

vattenskyddsområden och 

strandskydd (från och med 2022 

efter Inventering av tillsynsbehov, 

se avsnitt 3.4.1) 

2021: 70 

2022: 820 

2023: 820 

 Miljöskydd 55 objekt med de flesta med tillsyn 

vart 3:e år 

170 

 Hälsoskydd 43 objekt med tillsyn vart tredje år 128 

SUMMA   368/1118/1118 

Sporadisk Miljöskydd 120 objekt med tillsyn vart 4:e år 240 

 Hälsoskydd 145 objekt med tillsyn vart 4:e år 290 

 Hälsoskydd Små dricksvattenanläggningar 

/enskilt vatten  

Kontroll av analysrapporter 

motsvarande antal som små avlopp 

1700 minskande med ca 200st per 

år som ansluts till kommunalt VA. 

Lågt beräknat med ett intervall på 

10 år. 

170 

 Små avlopp Beräknar utifrån VA-plan med 

inledningsvis 1700 st, ju fler 

områden som ansluts till 

kommunalt VA minskar antalet 

successivt. I beräkningen är 

minskningen med 200 st per år. 

Tillsynen beräknas till 8 tim/objekt 

vart 10:e år med uppföljning av ca 

15% näst kommande år. 

2021: 1360 

2022: 1200 

2023: 1040 

SUMMA   2060/1900/1740 
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3.5 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 
rättssäkerheten eftersätts. 

 

Diagram 1: Fördelningen av uppgifter inom skattefinansierat tillsynsområde under 2021 

3.5.1 Inventeringar, Projekt  

Behovet av kunskapshöjande åtgärder är stort. Miljöavdelningen har 
identifierat inventeringsområden enligt nedan som inte är debiterbar tid. 

Tillsynsområde Projektbeskrivning Ca timmar/år 

Områdesskydd Upprätta vattenskyddsområden (11 st) enl 

Vattendirektivet fördelning över 3 år 3+3+4 

150 

 Inventering tillsynsbehov strandskydd 2021: 80, 

därefter 20 

Miljöskydd 

 

EBH-stödet (2ggr/år á 178 st poster)  

Händelse styrt, ej debiterbart: 

- Anmälan om kompostering av hushållsavfall  

- Nedskräpnings ärenden till Tekniska  

70 

 2021 - Inventering av tillsynsobjekt ABP  20 

 2021 - Information om ny lagstiftning gällande 

cisterner 

80 

 2021 - Ta fram Handlingsplan för förorenad mark 40 
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 2022 - Inventering oljeavskiljare 80 

 2023 - Inventering av nya miljöfarliga 

verksamheter 

80 

Små avlopp 2021 - Inventering av enskilda avlopp  20 

Övrigt Radiak - Mätning av radioaktiv bakgrundsstrålning 

var 7 månad, Miljöövervakning luft och buller  

40 

Fysisk planering Bygglovsärenden (förhandsbesked, tekniska 

samråd, platsbesök, rivningslov) 

Deltagande i planeringsunderlag eller 

kommunövergripande projekt (ÖP, FÖP, 

Avfallsplan, VA-plan etc) 

Remiss detaljplan  

430 

SUMMA  930 

 

3.5.2 Extern samverkan 

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. 

4 Resurser 

4.1 Underlag för resursberäkning 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en mall för att räkna på 
hur mycket av verksamhetens tid som finns för att jobba aktivt med ärenden; 
Handläggningstid (”Handledning till underlag för att beräkna 
handläggningskostnad per timme”). Efter att ha räknat bort tid för frånvaro 
(sjuk/VAB och semester) räknar SKR med en schablon för handläggningstid på 
60% av den totala arbetade tiden. I handläggningstiden ingår all den 
handläggning som en handläggare i genomsnitt utför, oavsett om tiden betalas 
via taxeuttag eller skattemedel. SKR poängterar att det är viktigt att kommunen 
tar ställning till om schablonen stämmer. Detta är en fråga som lyfts och utreds 
under resursberäkning. 
 
De resterande 40% är tid för övrigt arbete. Övrigt arbete är sådant arbete som 
behövs för att handläggningen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt, t.ex. 
samverkan, interna ärendemöten, kvalitets- och rutinarbete, allmän service och 
rådgivning, utbildningar, arbete under och inför nämnd, registerhantering och 
annat administrativt arbete. Den del, av den övriga tiden som gäller arbete som 
behövs för att handläggning ska kunna utföras är debiterbar, t.ex registrering. 
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När timavgiften beräknas kommer kostnaden för delar av den övriga tiden att 
ingå i handläggningstiden. 

4.2 Bygg- och miljönämndens resurser 
Två delar har analyserats när det gäller tillgången till resurser: 

 Hur många timmar finns till förfogande hos en årsarbetskraft? 
 Hur fördelas timmarna för en årsarbetskraft mellan handläggningstid 

och övrig tid? 

4.2.1 Hur många timmar omfattar en årsarbetskraft? 

Upplands-Bro kommun har 39 h arbetsvecka vilket innebär att en årsarbetskraft 
omfattar 1920 timmar, exklusive semester. 

Anställda inom Upplands-Bro kommun som fyllt 40 år har 31 semesterdagar 
och anställda som fyllt 50 år har 32 semesterdagar. Anställda har dessutom 
möjlighet att ”semesterväxla”, en växling av semesterdagstillägget till extra 
lediga dagar. Därmed räknas semester omfatta i genomsnitt 5,5 veckor x 39 h 
per anställd, d.v.s. 214 h/person/år. 

 
SKRs schablon 

(timmar) 
Upplands-Bro 

(timmar) Kommentar 
En årsarbetskraft i 

timmar  
2000 1920 38,4 tim/vecka och 

50 arbetsveckor per 
år 

Semester och annan 
frånvaro 
(timmar) 

200-260 250 Snitt 6,5 vecka 

Sjukfrånvaro och 
VAB 

Ca 100 100 Snitt 2,5 vecka 

Total arbetstid Ca 1670 1570  
Avdelnings- och 

Kontorsgemensamtid 
--- 300 Arbetsplatsträffar, 

avdelningsmöten, 
gemensamma 
aktiviteter, 
utbildningar, 
planeringsdag, löne- 
och 
utvecklingssamtal 

Privat tid --- 170 Egen planering, 
övrig tid, e-post, ej 
ärende relaterat 

Tillgänglig tid  --- 1100  
 
För Bygg- och miljönämndens 
verksamhet beräknas varje årsarbetskraft 
om 1920 timmar innehålla 350 timmar för 
frånvaro som semester och VAB/sjuk 300 
timmar för avdelningsgemensamtid och 
170 för privat tid. Det ger 785 timmar per 
år för handläggningstid och 315 för övrigt 
arbete. I procent innebär det att ca 70 % 
har beräknats för handläggning och 30 % 
för övrig tid. 
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i 

4.2.2 Kompetens och kompetensutveckling 

Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet bedriva 
tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska utveckla personalens kompetens i 
tillsynsfrågor. 

Samtliga inspektörer har miljöinriktad högskoleutbildning som är relevant för 
miljöinspektörer. Samtliga nyanställda genomgår en utbildning i bemötande i 
rollen som tillsynsperson. Därefter sker individuell kompetensutveckling 
beroende på ansvarsområde. Inom ramen för tillsynen finns i varje uppdrag tid 
avsatt för inläsning och kollegialt kompetensutbyte. 

Kompetensutveckling sker inom miljöbalkens område kontinuerligt genom 
deltagande i Miljösamverkan Stockholms olika projekt och seminarier, genom 
deltagande i Kemikalieinspektionens, Naturvårdsverkets eller andra centrala 
myndigheters tillsynsvägledning eller nationella projekt samt genom 
Länsstyrelsens tillsynsvägledning. Inspektörerna deltar även regelbundet i 
samverkans forum med grannkommunerna. Inom alla områden sker även andra 
kompetensutvecklande insatser internt och externt.  

5 Resultat 
Bygg- och miljönämndens samlade tillsynsansvar inom miljöbalken och annan 
relaterad lagstiftning resulterar i ett behov av 43 972 timmar under de 
kommande tre åren. Tillsynsansvaret avser cirka 200 st objekt med årlig 
tillsynsavgift (miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter), ca 
1 700 st enskilda avlopp och utöver detta tillkommer tillsyn på U-
verksamheter, strandskydd och förorenade områden. 

Miljöavdelningen har med 10 heltidsanställda resurser motsvarande 11 000 
timmar per år. Behovsutredningen visar att det finns ett totalt behov på 13 718 
timmar för verksamhetsåret 2021, vilket ger ett underskott på 2 718 timmar i 
resurser. För de två nästkommande åren i treårscykeln bedöms behovet öka 
ytterligare, vilket ger ytterligare resursunderskott. 

 

Tabell 1: Samlat tillsynsbehov och resursfördelning för verksamheten under perioden 2021-

2023. 
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Diagram 1: Fördelningen av resursbehovet i timmar för respektive tillsynsområde under 2021 

Nedanstående tabell visar fördelningen av resursbehovet mellan olika 
kompetensområden  

 

Tabell 2: Fördelningen av resursbehovet i timmar för respektive tillsynsområde under 2021-

2023 

Som behovsutredningen visar finns det en differens mellan verksamhetens 
behov och tillgängliga resurser, i form av ett underskott i resurser på ca 2700 
timmar. Ett underskott i resurser innebär att den tillgängliga tiden är för liten 
för att alla arbetsuppgifter ska hinna genomföras. Detta innebär att antingen 
behöver någon del av tillsynen bortprioriteras eller så behöver de tillgängliga 
resurserna öka i form av ytterligare tjänster.  

När det gäller nedprioritering så kan detta inte göras inom alla fyra 
tillsynsområden. Den styrda tillsynen och den händelsestyrda tillsynen är den 
del av verksamheten som nämnden är skyldig att bedriva tillsyn på och kan 
därför inte prioriteras ned. Det finns dock vissa delar inom den 
skattefinansierade tillsynen som kan minskas ner, till exempel kvalitetsarbete, 
interna uppdrag, samverkan och företagslots. För att verksamheten ska fungera 
kan dock inte ärenden utan åtgärd, remisser, registrering och service som också 
ligger under skattefinansierad tillsyn prioriteras bort. Utöver den 
skattefinansierade tillsynen finns även möjlighet att nedprioritera i den 
behovsprioriterade tillsynen som nämnden själv styr över. 

Med nuvarande prioriteringar, grundläggande behov och tillgängliga resurser 
finns ingen tid över till tillsyn av små avlopp, strandskyddstillsyn initierad både 
från allmänhet och internt förorenad mark eller deltagande i planprojekt. 
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Utöver detta finns ett stort behov av att bedriva tillsyn på övriga miljöfarliga 
verksamheter till exempel mindre lantbruksverksamheter, verkstäder, 
byggarbetsplatser, egenkontroll hos fastighetsägare med bostäder. 

Inventering av små avlopp, dricksvatten, strandskydd och förorenade områden 
är något som länge har nedprioriterats och som nu behöver lyftas fram. Arbetet 
med inventeringen kommer initialt inte att medföra några intäkter och hamnar 
därför under skattefinansierad tillsyn.  

Kommun har ca 1 700 små avlopp varav många inte uppfyller dagens krav på 
rening. Tillsynsbehovet av enskilda avlopp bedöms vara mycket stort och 
åtgärdstakten behöver ökas för att minska risken för påverkan på enskilda 
vattentäkter och för att minska närsaltsbelastningen på recipienterna. Enligt 
Havs- och vattenmyndigheten behöver åtgärdstakten vara 5% vilket i 
Upplands-Bro kommun skulle innebära 85 avloppsanläggningar per år och en 
genomförande tid om 20 år. I utredningen beräknar vi på 10% det vill säga 170 
anläggningar per år. 

I kommunen finns flera vattenförekomster, både sjöar, vattendrag och 
grundvatten, som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Av dessa 
riskerar ett flertal ytvatten att inte uppnå god ekologisk status på grund av 
övergödning. Enligt åtgärdsprogrammet för vatten som har fastställts av 
Vattenmyndigheterna ska kommunerna säkerställa att närsaltsläckage från 
enskilda avlopp minskar. Därför är behovet av inventering och tillsyn av 
enskilda avlopp i Upplands-Bro kommun mycket stort och mycket tid behöver 
avsättas. Bedömningen är att inledningsvis (2021) genomföra en GIS- och 
arkivinventering för att följande år genomföra debiterbar tillsyn. Upplands-Bro 
kommun har även ett stort antal lantbruksverksamheter där behovet av tillsyn 
på gödselhantering är stort för att uppfylla kravet i åtgärdsprogrammet om att 
minska läckage av näringsämnen. Åtgärdandet av sämre fungerande enskilda 
avlopp och tillsyn på gödselhantering är även kopplade till de nationella 
miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av 
god kvalitet samt Hav i balans och levande kust och skärgård. 

Enligt åtgärdsprogrammet ska kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för 
den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Upplands-Bro kommun 
har 11 stycken allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn, som 
kommunen behöver särskilt anordna erforderligt skydd för. Åtgärden är även 
kopplade till de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag och 
Grundvatten av god kvalitet. 

I Upplands-Bro kommun finns ca 178 identifierade områden med misstänkta 
eller konstaterade markföroreningar, så kallade MIFO-områden. MIFO är en 
förkortning för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Ett stort 
arbete behöver läggas ned på att inventera och riskklassa objekt samt att göra 
ansvarsutredningar för att arbetet ska kunna leda fram till en åtgärd. 17 av dem 
har högre risk varför de prioriteras för tillsyn under den närmaste tre års 
perioden samt att ta fram en handlingsplan för de förorenade områdena. För att 
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uppnå det nationella miljömålet Giftfri miljö ska förorenade områden åtgärdas i 
så stor omfattning att de inte utgör något hot mot människors hälsa och miljö.  

Upplands-Bro kommun har 130 km kustlinje mot Mälaren och ca 50 öar. 
Strandskyddet omfattar inom de flesta områden 300 meter. Syftet med 
strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten varför flera åtgärder är förbjudna men det kan 
finns särskilda skäl för dispens. Sedan prövningen av strandskyddsdispenser 
togs över från Bygglovsavdelningen 2014 har ett ökat antal anmälningar om 
tillsyn påkallat av allmänheten ökat. Behovet av inventering och tillsyn av 
stränderna i Upplands-Bro kommun mycket stort och mycket tid behöver 
avsättas. Bedömningen är att inledningsvis (2021) genomföra en GIS- och 
arkivinventering för att följande år genomföra debiterbar tillsyn. Åtgärderna är 
kopplade till de nationella miljömålen levande sjöar och vattendrag, levande 
skogar, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. 

Ökande antal ärenden innebär administrativa uppgifter i form av registrering av 
ärenden. Bedömningen är att det även fortsättningsvis de närmaste åren 
kommer att vara ett behov av att avsätta en hel del tid för arbete med 
registrering. 
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Bilaga 1. Definitioner 
I miljöprövningsförordningen delas olika miljöfarliga tillsynsobjekt upp i så 
kallade A, B och C-verksamheter vilket härleds till prövningsnivå.  

A-verksamhet 

Verksamheter som klassas som A ska söka tillstånd till verksamheten hos 
mark- och miljödomstolen.  

B-verksamhet 

Verksamheter som klassas som B ska söka tillstånd till verksamheten hos 
Länsstyrelsen.  

IUV-verksamhet (eller ibland IED) 

Industriutsläppsverksamheter är tillståndspliktiga verksamheter som omfattas 
av krav i Industriutsläppsförordningen (2013:250). Förutom de krav som följer 
av verksamhetens tillstånd, ska dessa verksamheter följa de BAT-slutsatser 
(Best Aviable Technics) som finns. Tillsynen av industriutsläppsverksamheter 
omfattas av ett antal kompletterande bestämmelser utöver miljöbalkens 
lagstiftning. De berör till exempel reglering av hur ofta tillsynsbesök ska 
genomföras, krav på tillsynsprogram, uppföljande besök samt hur lång tid 
tillsynsmyndigheten har på sig att upprätta tillsynsrapporten. De kallas 
vanligtvis IED-verksamheter, begreppet kommer från Industrial Emissions 
Directive, Industriutsläppsdirektivet. 

C-verksamhet 

Verksamheter som klassas som C är anmälningspliktiga till kommunal 
tillsynsmyndighet, d.v.s. bygg- och miljönämnden. Verksamheterna måste ha 
ett skriftligt egenkontrollprogram som de kan uppvisa för myndigheten. 

AH-verksamhet 

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, det vill 
säga Bygg- och miljönämnden, innan de startar. Verksamheterna måste ha ett 
skriftligt egenkontrollprogram som de kan uppvisa för myndigheten. 

U- och UH-verksamheter 

Det finns ett stort antal verksamheter som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga som kallas U-verksamheter eller UH-verksamheter (icke-
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter). Det krävs ingen registrering av 
dessa verksamheter vilket leder till att det totala antalet är svårt att skatta. Vissa 
U-verksamheter har bedömts ändå ha ett behov av återkommande tillsyn och 
har därför årsavgift. 
  



79 Behovsutredning 2021-2023 - BMN 20/0006-18 Behovsutredning 2021-2023 : Bilaga_1_Rapport Behovsutredning 2021_2023

Behovsutredning för tillsyn inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, 2021-2023 

 

 

21 
 

  

Bilaga 2 Mer om målen och uppdrag 

Svenska miljömålssystemet och Agenda 2030 

Sveriges miljömål är riktmärken för miljöarbetet och visar vägen mot en 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans bildar generationsmålet, 
miljömålen med sina preciseringar och etappmålen miljömålssystemet. 

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken och definieras som 
det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen, vilket ger dem en särskild tyngd i 
det nationella arbetet. Miljömålssystemet är ett etablerat system med en 
systematisk uppföljning, på nationell nivå, sedan många år. Miljömålen är mer 
preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i 
jämförelse med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen behövs för att följa 
utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast. 
Agenda 2030 ger kraft i miljöarbetet och skapar möjligheter att tänka 
innovativt och arbeta i nya konstellationer utifrån de tre dimensionerna i 
Agenda 2030, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

En jämförelse mellan de svenska miljömålen och de globala hållbarhetsmålen 
visar att samstämmigheten mellan målsystemen är mycket stor när det gäller 
miljön. Det innebär att insatser för att nå miljömålen med stor sannolikhet även 
bidrar till att nå de globala målen och vice versa. 

Det är väl känt att faktorer i omgivningsmiljön påverkar barns hälsa. Hur 
samhället är planerat påverkar hur våra barn utsätts för olika miljöfaktorer både 
inomhus och utomhus. Det är därmed viktigt att miljöpolitiken arbetar aktivt 
utifrån Generationsmålet samt miljökvalitetsmålen och att det ställs krav på 
verksamheter för att minska deras påverkan på människors hälsa och miljön i 
form av försiktighetsmått eller villkor. 

Den 1 januari 2020 trädde Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter ikraft. Beslutet innebär ett förtydligande av 
att rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. 
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Det är ett sätt att skapa en 
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. 

Miljömålen 

På nationell nivå har riksdagen beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål.  

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 
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9. grundvatten av god kvalitet 
10. hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. myllrande våtmarker 
12. levande skogar 
13. ett rikt odlingslandskap 
14. storslagen fjällmiljö 
15. god bebyggd miljö 
16. ett rikt växt- och djurliv 

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. 

Regeringen har det övergripande ansvaret för miljömålen. Inom regeringen och 
Regeringskansliet är det miljöministern och Miljö- och energidepartementet 
som ansvarar för miljömålsfrågorna. Miljömålsberedningen inrättades av 
regeringen i juli 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika 
miljöfrågor. Beredningens uppgift är att föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås 
genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel och 
åtgärder. Miljömålsrådet är inrättat av regeringen. Det består av chefer för 18 
myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå Sveriges miljömål. 

Alla myndigheter som enligt instruktionen har ett ansvar i miljömålssystemet 
arbetar för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen inom sin 
samhällssektor. Naturvårdsverket har ansvar för samordning av uppföljningen 
av sju av miljökvalitetsmålen, Havs- och vattenmyndigheten för tre och 
Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning har ansvar 
för samordning av uppföljningen av ett var av de övriga sex målen. 
Naturvårdsverket har dessutom ett ansvar att samordna hela 
miljömålsuppföljningen. 

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 
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9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

Det mål som berör miljöavdelningens tillsyn är framförallt: 

 Miljöer och produkter, 
 Skydd mot smittspridning 

Folkhälsomyndigheten deltar aktivt i Sveriges arbete med miljömålen på 
nationell nivå som samordnas av Naturvårdsverket. Detta görs genom att följa 
upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa ska utsättas för 
minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva påverkan på 
människors hälsa främjas. Myndigheten arbetar även med hälsofrågor kopplat 
till miljömålen i samverkan med andra aktörer inom exempelvis buller, 
samhällsplanering, kemikalier och strålning. 

Länets prioriterade miljömål 

I arbetet med miljömålen har länsstyrelserna en övergripande och samordnande 
roll som regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra 
regionala myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och 
frivilliga organisationer. Skogsstyrelsen ansvarar för arbete med och 
uppföljning av mål som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar på regional 
nivå. 

Miljömålsarbetet i Stockholms län drivs inom ramen för den så kallade miljö- 
och samhällsbyggnadsdialogen som är en arena för länets offentliga aktörer att 
samverka kring och förankra de miljö- och samhällsbyggnadsfrågor som är 
strategiska och långsiktigt viktiga i Stockholms län. Inom miljö- och 
samhällsbyggnadsdialogen finns ett råd som består av representanter för Rådet 
består av representanter för Länsstyrelsen, Trafikverket, Storsthlm, Region 
Stockholm, Stockholms stad och representanter från Storsthlms 
kommundirektörsgrupp. 

Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att 
översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir 
miljömålen redskap för den lokala politiken. Lokalt arbete för att nå och följa 
upp målen görs av länsstyrelse och kommunerna. 

Sex av de 16 nationella miljömålen som ska nås till år 2020 har valts ut för 
prioriterade insatser i länet. 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Frisk luft 
 Giftfri miljö 
 God bebyggd miljö 
 Ingen övergödning 

Allt eftersom planering, åtgärdsarbete och uppföljningar löper på inom de 
prioriterade miljömålsområdena ska fler miljömål ingå i dialogen. Arbetet med 
de prioriterade miljömålen ska samordnas med övriga insatser som görs i länet. 
Som ett stöd hur detta görs har regionala miljömålsrådet hittills enats om ett 
antal strategier, åtgärdsprogram och gemensamma insatser. 
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Åtgärdsprogram inom Norra Östersjöns vattendistrikt 

Förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021, del 4 
"Åtgärdsprogram 2016-2021" innehåller åtgärdslistan med samtliga åtgärder 
riktade till myndigheter och kommuner. Där finns även en sammanfattning av 
den samhällsekonomiska konsekvensanalysen av dessa åtgärder. 

Det åtgärder som berör miljöavdelningens tillsyn är framförallt Åtgärderna 1 
till och med delvis 5. 

Åtgärd 1. Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, 
i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden 
ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar 
till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas 
omgående och genomföras löpande. 

Åtgärd 2. Kommunerna ska bedriva tillsyn så att a) utsläppen av kväve och 
fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att b) tillförseln av 
växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 
Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder 
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska 
påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Åtgärd 3. Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer 
de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och 
särskilda förorenande ämnen från a) avloppsledningsnät och b) 
avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 

Åtgärd 4. Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, 
genom: a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det 
behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, b) att 
prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas. Åtgärden ska påbörjas omgående genomföras kontinuerligt. 

Åtgärd 5. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande 
och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt a) 
anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens 
införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och 
tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk 
och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, d) uppdatera 
översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) säkerställa att 
tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 
vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 

Åtgärd 6. Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt 
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver 
genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärden ska vara vidtagen 
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senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Åtgärd 7. Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna. Åtgärden ska 
vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. 

Miljöplan 

På lokal nivå har Kommunfullmäktige 2010 antagit en miljöplan för Upplands-
Bro kommun med lokala miljömål för perioden 2010-2030. Miljöplanen är 
indelad i tre miljömålsområden: 

• Effektivare användning av energi och transporter 
• Giftfria och resurssnåla kretslopp 
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

Under miljömålsområdet ”Giftfria och resurssnåla kretslopp” anges att enskilda 
avlopp ska vara ett prioriterat tillsynsområde genom att uppdateringar ska 
göras av tidigare inventeringar inom avrinningsområden till känsliga sjöar och 
vattendrag. Tillsyn och kravställande för förbättring av dessa avloppslösningar 
ska göras. Ovanstående åtgärder skulle genomföras senast 2014. 

Avfallsplan 

Avfallsplan 2019 - 2023 för Upplands-Bro kommun antogs av den 19 
december 2018 av kommunfullmäktige och den gäller från och med den 1 
januari 2019. Avfallsplan med tillhörande bilagor utgör tillsammans med 
kommunens avfallsföreskrifter renhållningsordning för Upplands-Bro 
kommun. 

Miljöavdelningen berörs av den genom målet "Liten miljöpåverkan från gamla 
deponier" och avfallsföreskrifterna där bygg- och miljönämnden prövar bland 
annat dispenser. 

Nedlagda deponier utgör en miljörisk då det innebär att stora mängder 
föroreningar och miljögifter samlas på en begränsad yta. Därför är det viktigt 
att ha kontroll över de gamla deponierna som finns i kommunen för att 
säkerställa att de ger en så liten miljöpåverkan som möjligt. Enligt den 
nationella avfallsplanen ska alla kommuner och länsstyrelser ha identifierat, 
inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier till 2017. 
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Förord

Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra livsmedel. För att 
detta ska uppnås är det viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst.

Kommunerna gör behovsutredningar där miljö- och livsmedelsrisker hos 
de företag och verksamheter som finns i kommunen bedöms. Behovsutred-
ningen används sedan för att planera tillsynen så att tid och resurser används 
där riskerna bedöms vara störst. Planeringen dokumenteras i en tillsynsplan.

I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och 
vilka bedömningar kommunen behöver göra. SKL har tagit initiativ till detta 
eftersom de vägledande myndigheterna (Naturvårdsverket och Livsmedels-
verket) har valt att inte göra det. Skriften har tagits fram av medarbetare på 
SKL och en grupp kommuner, i samråd med de vägledande myndigheterna.

Vi hoppas att skriften ska vara till hjälp och komma till god användning. Vi 
tror dessutom att det skulle vara intressant om fler kommuner gör behovs-
utred ningar på likartat sätt så att det blir enklare att jämföra och lära av var-
andra. 

Lycka till!

Stockholm i januari 2018

Gunilla Glasare  Ann-Sofie Eriksson
Direktör Sektionschef
 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

Sveriges Kommuner och Landsting
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6 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 

KAPITEL 1
Lagen kräver behovsutredning
Miljöbalken säger att kommunerna ska ha en behovsutredning som gäller 
för tre år. Kommunen ska också ha ett register över alla tillsynsobjekt som 
har återkommande tillsyn och resurserna ska anpassas efter tillsynsbehovet. 
Liknande tankar finns i Livsmedelslagen som sedan januari 2017 säger att an-
svarig nämnd ska redovisa hur mycket resurser som behövs för kontrollen.

Eftersom andra tillsynsområden – som till exempel receptfria läkemedel 
och tobakstillsyn – inte har samma detaljerade krav väljer många kommuner 
att lägga ihop dessa i sin behovsutredning för att visa det samlade behovet. 

Det finns fördelar med att hålla isär resurser för tillsyn och annan verksam-
het, exempelvis IT och kvalitetsarbete. Inte minst för att det underlättar för 
politiken som ansvarar för dessa frågor att fatta beslut om de centrala delarna 
i verksamheten och se vilket arbete som utförs.

”Tillsynen ska styras av behovet och lagstiftningen, taxan ska vara konstruerad 
så den följer behovet. Med rätt taxa så blir det samma resultat.”

 Reidar Danielsson, miljöchef, Linköpings kommun.

Vad säger lagen?

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

Operativ tillsynsmyndighet ska utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvars-
område enligt miljöbalken. Behovsutredningen avser tre år och ska ses över vid behov 
och minst en gång varje år. (6§)

Operativ tillsynsmyndighet ska föra register över tillsynsobjekt som behöver återkom-
mande tillsyn. (7§)

Operativ tillsynsmyndighet ska i tillsynsplanen beskriva fördelning av resurser mellan 
ansvarsområden och hur resurserna anpassats efter tillsynsbehov. (10§)

Livsmedelslagen (LIVSFS 2016:12) med stöd av Artikel 5 EU-förordning 2017/625

Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedels-
kontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga o mråden som 
myndigheten ansvarar för. (3e§)

Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd kontroll. (3f§)

Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning. (3f§)

Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan. (3f§)
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Livsmedelslagen (LIVSFS 2016:12) med stöd av Artikel 5 EU-förordning 2017/625

Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedels-
kontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga o mråden som 
myndigheten ansvarar för. (3e§)

Kontrollmyndigheten ska regelbundet följa upp och utvärdera genomförd kontroll. (3f§)

Bestämmelser om kontrollmyndigheters kompetensförsörjning. (3f§)

Bestämmelser om kontrollmyndigheters beredskapsplan. (3f§)
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KAPITEL 2
Varför behöver kommunen  
behovsutredningar?
Det är i arbetet med behovsutredningen som miljönämnden påverkar till synens 
inriktning och prioritering. Behovsutredningen gör det lättare att bedöma vilka 
personalresurser som krävs för att fullgöra kommunens t illsynsansvar. 

Genom att ta ställning till behovet kan kommunen fördela tid till en de upp-
gifter där de gör mest nytta. Det är viktigt att kommunen prioriterar, det går 
inte att göra allt.

”En bra behovsutredning hjälper kommunerna att komma närmare 
v erksamhetens faktiska behov och ger ett bättre underlag för planering  
av verksamheten och prioritering av tillsynen.” 

Anna Nilsson, direktör miljöförvaltningen, Uppsala kommun.

”När jag var nybakad politiker i kommunens miljö och byggnämnd hade  
jag haft stor nytta av en nationell samsyn kring hur behov och effekt ska  
kunna viktas och värderas i tillsynsarbetet. ”

Jörgen Edsvik, SKL:s samhällsbyggnadsberedning, kommunalråd S, Gävle kommun.

År 2002 konstaterade Naturvårdsverket1 att det behövs praxis innan det 
går att göra en central vägledning om behovsutredning. Eftersom kraven i 
Livsmedels verkets föreskrift är från 2017 finns ännu inte heller någon väg-
ledning där. Konsekvensen av detta är att både länsstyrelser och kommuner 
saknat stöd för hur de ska göra sin behovsutredning. 

Not. 1. Rapport 5209, Förutsättningar för den operativa tillsynen enligt miljöbalken,  
 Naturvårdsverket 2002.
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Idag har varje myndighet utvecklat egna metoder för att bedöma behovet. 
En konsekvens av detta är att det är svårt att jämföra behoven för att i nästa 
steg kunna bedöma vad som är prioriterat i landet. Även Länsstyrelsen anser 
att ett visst mått av avgränsningar och prioriteringar bör ske redan i behovs-
utredningen2. 

”Vi är mycket noga med att bygga en taxa som avspeglar behovet. En verksamhet 
ska varken betala mer eller mindre än vad behovet är beräknat till. Detta inne-
bär att såväl tillsyn som taxa är uppbyggd efter behovet. Eftersom vi samverkar 
i gemensam nämnd/gemensam förvaltning tar vi fram en behovsutredning och 
en tillsynsplan som täcker tre kommuner.”

Maria Wikström, samhällsbyggnadschef, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Styr er kommun tillsynen till de delar som har störst behov? 
• Ger taxan ett stöd för detta?

Not. 2. Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2017–2019, Rapport 2017:15,  
 Länsstyrelsen Västra Götalands Län.
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KAPITEL 3
Vad ingår i en behovs
utredning? 
Arbetet med en behovsutredning utgår från fyra centrala begrepp. 

 > Omvärldsbevakning innebär det arbete kommunen gör för att inkludera 
nationella uppdrag och mål i tillsynen. 

 > Totalt behov är det behov som myndigheten har identifierat som tillsynens 
huvudinriktning, efter sammanställning av statens krav och kommunens 
lokala analys.

 > Resursavgränsning är miljökontorets tillgängliga resurser. 
 > Tillsynsfrekvens är myndighetens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske.

Dessa fyra delar är grunden för hur kommunen arbetar med behovs utred-
ningar. Vad som hamnar i en behovsutredning varierar både mellan kommuner 
och mellan länsstyrelser. Vissa utgår enbart från de tillsynsobjekt som finns 
i taxan, andra lägger in miljöbalkens alla ansvarsområden. Ytterligare andra 
lägger även in livsmedelskontroll, tobakstillsyn, kvalitetsarbete, hållbarhets-
arbete och administration. 

Behovsutredningens innehåll

Tillsynsbehovet sorteras in i fyra kategorier:
 > Styrd tillsyn (röd)
 > Behovsprioriterad tillsyn (blå)
 > Händelsestyrd tillsyn (orange)
 > Skattefinansierad tillsyn (grön)
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Översta delen visar behovsutredningen och dess indelning i fyra kategorier av tillsyn. Prioritering av tillsynen 
sker i mellersta delen. Behovsprioriterad tillsyn prioriteras av ansvarig nämnd utifrån lokala förutsättningar. 
Andra delar förs över direkt till tillsynsplanen, den nedersta delen. Tillsynsmyndigheten behöver ha resurser 
för hela tillsynsbehovet sett över en treårsperiod. Tillsynsbehovet ska främst finansieras genom avgifter. 
Basbehovet (de resurser som alltid behöver finnas) illustreras med svart heldragen linje.

figur 1. Schematisk bild av sambandet mellan behovsutredning och tillsynsplan
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Kapitel 3. Vad ingår i en behovs utredning?  

Skillnaden mellan en behovsutredning och tillsynsplan är att en prioritering 
av tillsynsbehovet görs i behovsutredningen. Figur 1 visar hur flödet går från en 
behovsutredning (överst), via prioritering (mitten), till en tillsynsplan (nederst). 
Objekt flyttas via prioriteringar in i tillsynsplanen. Prioriteringen påverkar 
hur tillsynsmyndigheten ska beräkna och fördela sina resurser. Tillsynsplanen 
visar hur myndig heten fördelar tillsynsbehovet de kommande tre åren. 

Om en infrastruktursatsning eller andra stora projekt tar mycket resurser 
under något år, blir ”automatiskt” andra områden eftersatta. Dessa områden 
kommer då att behöva mer resurser under kommande år.

Tre viktiga steg i en behovsutredning
1. Tillsynen i en behovsutredning delas in i fyra kategorier.
2. Myndighetens resurser behöver räcka till att utföra den lokalt prio-

riterade och den statligt styrda tillsynen enligt treårig tillsynsplan.
3. Ansvarig nämnd gör lokal bedömning av tillsynsbehovet för verksam-

heter som inte är anmälningspliktiga (behovsprioriterad tillsyn).

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur ser behoven ut hos er? 
• Hur ofta ska tillsynsmyndigheten besöka de olika verksamheterna?
• Vad är viktigt att arbeta med i er kommun? 
• Var finns störst risker för människors hälsa och miljön?

12 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 
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KAPITEL 4
Olika kategorier av tillsyn

figur 2. Behovsutredningens fyra kategorier av tillsyn

HÄNDELSE-
STYRD
TILLSYN

STYRD
TILLSYN
(A, B, IUV, C, H)

BEHOVS-
PRIORITERAD
TILLSYN
(U, UH)

SKATTE-
FINANSIERAD
TILLSYN

Styrd tillsyn

Figur 2 visar behovsutredningens fyra kategorier. I den röda rutan, styrd tillsyn, 
finns verksamheter med störst behov och krav, det vill säga tillståndspliktiga 
verksamheter (så kallade A-, B-, IUV3) samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (så kallade 
C och H). Här styrs tillsynen externt via lagstiftning och tillsynsbehovet ska 
täckas i tillsynsplanen (basbehov) i form av årliga tillsynsaktiviteter. 

Tillsynsbehovet är gemensamt för samtliga operativa myndigheter och 
styrs av staten i lagstiftning. Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning 
från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen. Inom livsmedelsområdet planeras behovet med stöd av 
vägledning från Livsmedelsverket. Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från 
staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka. Tillsynsbehovet är 
detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet som utför 
den operativa tillsynen. 

Not. 3. Industriutsläppsverksamheter (IUV) enligt Industriutsläppsförordningen (2013:250).
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Behovsprioriterad tillsyn

Nästa kategori i figur 2, den blå rutan, innehåller behovsprioriterad tillsyn 
som omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 
verk sam het och hälsoskydd (s.k. U- och UH4). Denna kategori kan även om-
fatta statliga tillsynsprojekt, avloppsinventeringar med mera. Staten anger 
behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. An-
svarig nämnd plan erar denna tillsyn och prioriterar resurserna utifrån lokala 
tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskanalys. Kommunerna planerar och 
fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynen sker i form av återkommande 
tillsyn. Det är ansvarig nämnd som bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn 
ska utövas. Minst lika viktigt är att nämnden också anger vilka delar som inte 
ska prioriteras. Sådan tillsyn sker genom sporadisk tillsyn, det vill säga vid 
behov. Det görs en lokal bedömning av hur lång tid det ska ta att nå effekten av 
tillsynen. Länsstyrelsen följer upp om frekvensen är lämplig. Bedömning av 
tillsynsbehovet för denna kategori beskrivs närmare i avsnittet ”Prioritering 
av ansvarig nämnd” (se sidan 21).

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur mycket tid behöver kommunen lägga för att uppfylla  
 tillsynsbehovet?

Händelsestyrd tillsyn

Den tredje kategorin i figur 2, i orange ruta, kallas händelsestyrd tillsyn. Här 
bedömer tillsynsmyndigheten tillsynsbehovet utifrån kommunens ärende-
system/tidsregi strering och t idigare erfarenheter. I denna del finns bland 
annat ansökningar och klagomål. Myndigheten behöver ha resurser för den 
händelsestyrda tillsynen, utan att det tar resurser t.ex. från den styrda tillsynen. 
Genom digi taliserade system och samverkan mellan kommuner kan myn-
digheterna nå effektivare processer och på sikt minska tidsbehovet för olika 
m oment. Projektet Serverat5 är ett exempel där man börjat jämföra och fast-
ställa vilka krav som ingår för att ge restaurangtillstånd. Tiden påverkar vilka 
tillgängliga resurser kommunen får över för annan tillsyn. Projektinriktad 
tillsyn (behovsprioriterad tillsyn) under ett år kan leda till mer händelse styrd 

Not. 4. U är en benämning för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. UH är SKL:s  
 benämning för ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt 45§ förordning  
 (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Not. 5. För mer info se www.skl.se/serverat eller www.verksamt.se.
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tillsyn följande år. En avloppsinventering behöver till exempel mer handlägg-
ning första än andra året. 

Hur kommuner kan kartlägga och följa upp händelsestyrd tillsyn beskrivs 
närmare på sidorna 17–19.

Skattefinansierad tillsyn

Skattefinansierat arbete är inte möjligt att avgiftsfinansiera utan måste finan-
sieras via anslag, d.v.s. via skattemedel. 

Den fjärde kategorin, den gröna rutan, utgör den skattefinansierade tillsy-
nen. Kommunens skattefinansierade tillsyn är obligatorisk och kan omfatta 
arbete med sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål och 
uppföljningar samt riktad kontroll av fusk (livsmedel). Kommunens skatte-
finansierade verksamhet omfattar remisser, planarbete hos miljö  för valtningen 
m.m. En del skattefinansierad verksamhet kan finansieras via annan lagstift-
ning, till exempel vid miljökontorets deltagande i planarbetet, så att miljö-
kontorets kostnader läggs på den sökande via plan- och bygglagstiftningen.

Eftersom behovet ska bedömas behöver miljönämnden diskutera vad som 
går att avgiftsfinansiera och vad som bör skattefinansieras. Målsättningen är 
att så mycket tillsyn som möjligt ska avgiftsfinansieras. För den tillsyn där 
så inte är möjligt måste tillsynen skattefinansieras. Miljötillsynen innehåller 
ärenden som helt eller delvis är skatte finansierade. Det vanligaste är att vissa 
moment som till exempel upprättande av åtalsanmälan inte är möjligt att av-
giftsfinansiera, medan själva tillsynen som lett fram till anmälan är avgifts-
finansierad.

Varje myndighet behöver ha bra rutiner för debitering och tidigt avgöra om 
exempelvis ett klagomål är ogrundat och hur timavgift ska debiteras. Om inte 
detta sker är risken att andelen skattefinansiering för tillsynen ökar i onödan. 
Om en myndighet har stor andel skattefinansierad tillsyn kommer detta att 
påverka kostnaderna.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur planerar nämnden för den skattefinansierade tillsynen? 
• Finns det beredskap för kommande uppdrag?
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KAPITEL 5
Att arbeta med behovs
utredningar
Med ett bra arbete på förvaltningen och bra dialog med ansvarig nämnd finns 
goda förutsättningar att bedöma behovet och göra prioriteringar som håller 
över tid. Vart tredje år gör kommunen en utvärdering av behovsutredningen. 

De olika stegen i behovsutredningen 

Kommunens arbete med de olika stegen i en behovsutredning är en cyklisk 
process. Exempel på vad som kan ingå i de fem stegen beskrivs nedan.

1. Insamling (första kvartalet) 
• Sammanställ data från omvärldsbevakning (nationella uppdrag och mål).  
• Samla in data från ärendesystem och tidsregistrering med mera. 
• Dokumentera tillgängliga resurser. 
• Notera politiska mål och aktiviteter.

2. Prioritering (andra kvartalet) 
• Överför behovet för den styrda tillsynen direkt till tillsynsplanen.  
• Bedöm övrigt tillsynsbehov i samråd med nämnden med stöd av  
 en planeringsmatris. 
• Fastställ tillsynsfrekvenser för den behovsprioriterade tillsynen.  
• Skatta den händelsestyrda tillsynen. 
• Bedöm behovet av skattefinansierad tillsyn.

3. Sammanställning (andra kvartalet) 
• Sammanställ tillsynsbehovet i en mall och dela in det i styrd,  
 behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn. 
• Spara mallen för att kunna jämföra olika år. 
• Ta fram en resursredovisning. 
• Förbered ett ärende till nämnden.



79 Behovsutredning 2021-2023 - BMN 20/0006-18 Behovsutredning 2021-2023 : Bilaga_2_Kommunala behovsutredningar_SKR

17Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 

4. Beslut (tredje kvartalet) 
• Fastställ behovsutredningen i nämnden. 
• Besluta med anledning av förändrade behov om:  
 – resursäskanden 
 – justering av handläggningskostnad per timme samt tillsynsbehov 
 – nya kommunala medel (kommunbidrag)

5. Uppföljning (fjärde kvartalet) 
• Följ upp behovsutredningen varje år genom att: 
 – uppdatera innehållet med en aktualiserad omvärldsbevakning,  
     av de nationella tillsynskraven, och uppdatera grunduppgifter  
     (tillgängliga resurser, handläggningskostnad per timme med mera) 
 – följa upp resultatet från föregående års tillsynsplan  
 – uppdatera behovet 
• Jämför planerade resurser med resultat och analysera viktiga  
 förändringar vid slutet av året.

Utvärdering (en gång per tillsynsperiod)
Ansvarig nämnd behöver utvärdera behovsutredningen vart tredje år. Det 
innebär en genomgång av myndighetens ställningstaganden i förhållande till 
de prioriteringar av tillsynsfrekvenser och tillsynsbehov som gjorts.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Stämmer tillgängliga resurser och kostnadstäckning (hand- 
 läggningskostnad per timme) med tillsynsbehovet?
• Är registret över tillsynsobjekt uppdaterat och innehåller  
 nödvändig information?

Att kartlägga händelsestyrd tillsyn

I följande avsnitt ges några exempel på hur kommunen kan effektivisera ar-
betet med händelsestyrd tillsyn. Ett sätt att analysera händelsestyrd tillsyn 
är att bryta ned ärenden i olika moment och låta dessa utgöra grunden för 
kontrollstationer i servicelöften och digitaliseringsprocesser. Arbetet med att 
dela in ärenden i moment görs enklast med klisterlappar på ett stort pappers-
ark (så kallad flödesprocess). Lapparna gör det möjligt att flytta runt momen-
ten till dess att processen är kartlagd. Kvaliteten på arbetet kan öka genom 
att en kommun tar fram ärendeprocesser tillsammans med andra kommuner. 
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Tre huvudmoment i händelsestyrda processer:
 > Administration och granskning (A) när ärendet kommer in. I detta ligger 

bland annat registrering och granskning av bifogade handlingar. Här är 
det viktigt att veta vilka handlingar som krävs för att undvika komplettering. 
E-tjänster och tydlig information via hemsidan kan underlätta detta arbete.

 > Bedömning och komplettering (B) när ärendet ska avgöras. I detta ligger 
bland annat platsbesök och begäran om kompletterade handlingar för att 
kunna fatta beslut. Här är det viktigt med välutvecklade rutiner. Vad ska 
man titta på för att göra en bedömning? Detta är särskilt viktigt beroende 
på kontorets kompetens inom olika sakområden. 

 > Beslut/Expediering/Debitering (X) när ärendet avslutas. I detta ligger 
tillstånd, viten, kommunicering och debitering. Här det finnas delegation, 
debiteringsrutiner och mallar för att säkerställa rättssäkerheten i beslut. 

Samma moment kan förekomma många gånger i en process och det moment 
som generellt tar mest tid är bedömning (B). I tabell 1 visas ett exempel på hur 
en sådan kartläggning kan se ut.

tabell 1. Kartläggning

Process Moment

Granskning av anmälan A

Begäran om komplettering A

Remiss B

Remissammanställning B

Kommunicering med sökande B

Komplettering av anmälan A

Platsbesök B

Förslag till beslut X

Beslut angående anmälan X

Debitering X

Exempel på moment som ingår i ärende för händelsestyrd tillsyn.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Vilka moment är viktigast att följa upp för att effektivisera  
 er process?
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Att följa upp händelsestyrd tillsyn

Planering av den styrda och behovsprioriterade tillsynen påverkar kommunens 
händelsestyrda tillsyn. Tillsynsprojekt leder ofta till flera nya ärenden året 
efter projektet. För att ha bra förutsättningar för att uppfylla tillsynsplanen 
bör inte all tid planeras in, ca 80–85 procent av totala behovet kan vara lämpligt. 
Uppföljning av händelsestyrd tillsyn behövs för att åstadkomma förbättringar.

Förslag på metoder för att följa upp händelsestyrd tillsyn:
 > Tidsuppföljning 

Registrering av tid i ärendesystem eller separat system. Fördelen är att 
det möjliggör tidsuppfattning över olika ärendetypers schablontid och 
därmed kan kopplas till debitering.

 > Ärendeuppföljning 
Registrering av vissa ärenden i särskilt framtagna ärendeprocesser. 
P rocessen är uppdelad i moment och handläggaren anger tidsupp-
skattning/datum vid varje moment samt start och slutpunkt. Fördelen  
att det ger en visuell bild av processen i form av flödeskurva.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur arbetar ni med att följa upp den händelsestyrda tillsynen?
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KAPITEL 6
Från behovsutredning till  
tillsynsplan
Figur 3 visar hur behovsutredningens fyra tillsynskategorier efter en prio-
ritering förs över till tillsynsplanen där resursbehovet bestäms. Kopplingen 
mellan tillsynsmyndighetens resurser och tillsynsplanens totala behov kan 
visas som en graf där Y-axeln är myndighetens totala resurser och X-axeln 
visar tiden för den treåriga tillsynsplanen. Den heldragna svarta linjen visar 
basbehovet, d.v.s. hur mycket resurser tillsynsmyndigheten behöver för att 
utföra styrd tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Figuren visar genomsnittligt 
behov under treårsperioden.

figur 3. Schematisk bild av resursfördelning i en tillsynsplan
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HÄNDELSESTYRD TILLSYN 

BEHOVSPRIORITERAD TILLSYN (U, UH)

SKATTEFINANSIERAD TILLSYN

STYRD TILLSYN (A, B, IUV, C, H)

Tillsynsmyndighetens resurser fördelas under tillsynsplanens treårsperiod. Den svarta linjen i mitten visar 
basbehovet som årligen måste uppfyllas i tillsynsplanen. Detta behov flyttas oförändrat från behovs-
utredning till tillsynsplan. För de övre delarna sker en lokal prioritering, utifrån lokala förutsättningar.



79 Behovsutredning 2021-2023 - BMN 20/0006-18 Behovsutredning 2021-2023 : Bilaga_2_Kommunala behovsutredningar_SKR

21Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 

Längst ned finns tillståndsgivna och anmälningspliktiga verksamheter (A, B, 
IUV, C och H) – som har ett tillsynsbehov styrt av staten. De ingår i taxan och 
branschernas tillsynsbehov är lika stort varje år. Här återfinns även händelse-
styrd tillsyn, även om omfattningen kan variera från år till år. 

Summan av alla resurser (på Y-axeln) är ett genomsnitt av myndighetens 
totala resursbehov, vilket kan variera över åren beroende på planeringen. Till 
exempel kan ett projekt under det första året leda till mer skattefinansierad 
tillsyn andra året och mer behovsprioriterad tillsyn tredje året. 

Prioritering av ansvarig nämnd

Kommunens planeringsperiod är ofta tillsynsplanens tre år och grunden för 
hur ansvarig nämnd prioriterar tillsynen. Till sin hjälp kan ansvariga politiker 
använda en planeringsmatris. Matrisen används endast för ej anmälnings-
pliktiga verksamheter (U och UH6). Genom att bedöma de olika branschernas 
tillsynsbehov, från högt till sporadiskt, får kommunen en uppfattning om hur 
ofta olika branscher behöver besökas (tillsynsfrekvens). Nämnden utgår från 
branschens risker för hälsa och miljö samt de lokala förutsättningarna för att 
göra bedömningen.

figur 4. Planeringsmatris för tillsyn av U och UHbranscher

Lågt
tillsynsbehov

Högt 
tillsynsbehov

Normalt
tillsynsbehov

Sporadiskt
tillsynsbehov

PLANERINGSMATRIS

Bedömningen görs på branschnivå. Högst upp till vänster är tillsynsbehovet som störst. Ju högre upp i 
matrisen en bransch placeras desto större är dess tillsynsbehov. Branscher som placeras i figurens övre 
vänstra kvadrant behöver årliga besök, medan de nedre vänstra kvadrant behöver besök 1–2 gånger per 
treårsperiod. För dessa två bör kommunen överväga fast avgift. Branscher som ska besökas var tredje 
eller var fjärde år placeras i tredje och fjärde kvadranten. Här är timavgift mer lämpligt.

Not. 6. U är en benämning för ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. UH är SKL:s  
 benämning för ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt 45§ förordning  
 (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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”Låt tillsynsbehoven styra vilken tillsyn verksamhetsutövare behöver och ta 
b etalt för det istället för att ha en förutbestämd taxa som styr hur mycket 
tillsyn som ska genomföras. Vissa kommuner har idag i sin taxa att förskolor 
ska ha tillsyn vartannat år och eftersom de tar betalt för det och måste de också 
göra tillsyn vartannat år. Samtidigt bedömer andra kommuner att det räcker 
att göra tillsyn vart tredje år.”

Pirjo Körsén, chef för miljö- och hälsoskyddsenheten, Sollentuna kommun.

Tillsynsbehovet för behovsprioriterad tillsyn bedöms av ansvarig nämnd. 
Bedömningen underlättas genom att ställa frågan om vilken tillsynsfrekvens 
som gäller för den aktuella branschen: årlig, återkommande, projektinriktad 
eller sporadisk tillsyn.

Bedömningen kan ske i tre steg: 
1. Tillsynsbehov 

• Bedöm branschen/tillsynsområdets omfattning, genom att granska  
 nationella mål, lagstiftning och lokala förutsättningar. 
• Placera U- och UH-branscherna i matrisens fyra fält. Ju högre upp  
 i matrisen desto större tillsynsbehov.

2. Tillsynens effekt 
• Bedöm om kommunen måste utföra tillsynen varje år för önskad effekt. 
• Gå igenom erfarenheter, tidsregistrering, klagomål m.m.  
• Ju mer till vänster i matrisen desto oftare måste branschen/ 
 tillsynsområdet kontrolleras för att nå önskad effekt.

3. Resurser 
• Bedöm vad som är viktigast att genomföra under en planeringsperiod  
 om tre år och prioritera därefter. Tilldela branscher/tillsynsområden  
 en tillsynsfrekvens och avsätt resurser efter prioritering.

Branscherna placeras in i de fyra kvadranterna utifrån hur stort tillsynsbehov 
de har. Här sker prioritering mellan olika tillsynsområden/ej anmälnings-
pliktiga branscher utifrån ett lokalt behov. Det lokala behovet betyder att man 
behöver väga olika tillsynsområden mot varandra för att bedöma vad som är 
viktigast. Tillsynsbehovet kan variera över landet och så bör det rimligtvis 
vara. Vissa kommuner kan ha stort tillsynsbehov och prioritera tillsyn inom 
enskilda avlopp på grund av övergödningsproblem, medan andra prioriterar 
tillsyn av förorenad mark på grund av stort bostadsbyggande, eller hotell, bad-
anläggningar och lokaler för omhändertagande för att nå tillsynens effekt.
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Lokal prioritering av tillsyn

Behovsprioriterad tillsyn kan delas in i följande kvadranter:

1. Högt tillsynsbehov 
• Inom denna kategori återfinns de största U och UH-verksamheterna  
 samt de verksamheter som behöver tillsyn varje år för att nå önskad  
 effekt av tillsynen. SKL anser att rapporteringen av denna tillsyn  
 behöver utvecklas för att kunna göra bedömning av Sveriges miljö-  
 och hälsoskyddstillsyn. 
• Tillsyn sker årligt, det vill säga genom besök varje år. 
• Myndigheten bör överväga fast avgift. 

2. Normalt tillsynsbehov 
• Inom denna kategori återfinns merparten av de lokalt prioriterade  
 tillsynsobjekten inom miljö-och hälsoskyddsområdet.  
• Tillsyn sker återkommande, det vill säga genom besök 1–2 gånger  
 per treårsperiod. 
• Myndigheten bör överväga fast avgift. 

3. Lågt tillsynsbehov 
• Inom denna kategori återfinns kommunens mindre verksamheter  
 och nationella projekt. 
• Tillsyn sker projektinriktat i större projekt, med regelbundna  
 intervall, det vill säga ett besök per treårsperiod.  
• Timavgift är lämplig.

4. Sporadiskt tillsynsbehov 
• Inom denna kategori återfinns verksamheter och tillsynsområden  
 som inte behöver återkommande tillsyn. Här finns också verksamheter  
 där kommunen saknar kunskap om behovet av tillsyn. 
• Tillsyn sker behovsstyrt, det vill säga när behovet påkallas exempelvis  
 genom klagomål.  
• Timavgift är lämplig.

Behovet för kategori 2–4 kan ändras efter utvärdering av ansvarig nämnd. 

”Det är värdefullt att få inspiration och feedback från andra kommuner 
med motsvarande uppdrag, så att vi kan ta det bästa av varandra och slippa 
uppfinna allt själva. Det allra bästa är naturligtvis om vi kan använda samma 
modell för behovsutredning och tillsynsplanering i hela landet.”

Cecilia Hammarberg, miljöchef, Kristianstads kommun.
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Avslutning

Vi hoppas att den här skriften kan vara till hjälp och komma till god använd-
ning i det fortsatta arbetet med behovsutredningar. Skriften ska ses som ett 
förslag på hur arbetet med behovsutredningar kan se ut. Nu börjar det riktiga 
arbetet med att utveckla er kommuns behovsutredningar. Ett sätt att komma 
vidare i arbetet kan vara att arbeta tillsammans med andra kommuner och 
jobba tillsammans i arbetet med tillsynsplanering exempelvis genom att ta 
fram gemensamma nyckeltal och att jämföra och lära av varandra.

FRÅGOR ATT FUNDERA ÖVER
• Hur går din kommun vidare?
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Kommunala behovsutredningar
EN SKRIFT OM TILLSYNSBEHOV FÖR
MILJÖTILLSYN OCH LIVSMEDELSKONTROLL
Alla kommuner behöver göra behovsutredningar för livsmedelskontrollen 
och miljö- och hälsoskyddstillsynen. Detta är en del i kommunens uppdrag 
att vara tillsynsmyndighet.

I den här skriften beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka 
bedömningar kommunen behöver göra. SKL har tagit initiativ till detta efter-
som de vägledande myndigheterna (Naturvårdsverket och Livsmedelsverket) 
har valt att inte göra det. Skriften har tagits fram av medarbetare på SKL och 
en grupp kommuner, i samråd med de vägledande myndigheterna.

Syftet är att det ska bli lättare att förstå vad en behovsutredning är och hur 
det politiska utrymmet för prioriteringar i tillsynen ser ut. Skriften kan 
fungera som inspirationskälla och vara ett underlag till diskussion om hur 
man kan göra behovsutredningar. 

I skriften finns citat från representanter för kommunala tillsynsmyndigheter 
om hur de ser på arbetet med behovsutredningar och planering av tillsynen.

ISBN 978-91-7585-600-1
Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se
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Tillsynsplan 2020 för miljö- och hälsoskydd, 
antagande och uppföljning 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till tillsynsplan för 2020 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. 
Bygg- och miljöavdelning redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 2020 
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 4 juni 2020

 Förslag till Tillsynsplan 2020 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 miljöavdelning har 11,0 årsarbetskrafter. För tillsyn 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet har avdelningen 9,0 årsarbetskrafter. 
Miljöavdelning redovisar i föreliggande förslag till tillsynsplan 2020 hur tillsyn 
ska bedrivas. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   BMN 20/0006 

 
 

Följande tas upp i tillsynsplanen: 

 Beskrivning av tillsyn  
 Miljömål 
 Arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskydd  
 Redovisning av tillsynsobjekt 
 Statistik över hanterade ärenden 
 Prioriterade uppgifter 2020 

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

 Samverkan och kompetensutveckling 2020 
 Uppföljning  

 

Barnperspektiv 
Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra 
levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö. En 
miljömålstyrd tillsyn syftar till att uppnå detta.  

 Samhällsbyggnadskontoret  

Åsa Bergström 

 

Miljöchef  

 

Bilagor 
Tillsynsplan 2020, Miljöavdelningen, daterad 2020-06-04 

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 
miljöavdelningen. 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, förvaltningsrättliga 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 11 årsarbetskrafter (åa) på miljöavdelningen inklusive chef och 
administrativ handläggare. 9 miljöinspektörer arbetar med bygg- och miljönämndens 
tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor. 
Under 2020 utfördes en behovsutredning som presenterades för bygg- och 
miljönämnden 2020-06-18. I behovsutredningen framgick att miljöavdelningen 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. Detta medför ett bedömt ökat behov av 
resurser. 
Sedan Juni 2016 har miljöavdelningen utökats successivt. Under hösten 2016 hade 
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avdelningen 5 åa varav en bytte tjänst till chef. Under åren 2016-2018 har avdelningen 
utökats med 5 handläggare och en administrativ handläggare. 

1.4 Mål 
Visionen för Upplands-Bro är Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats. 
Visionen konkretiseras genom sex övergripande mål: 

 Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör 
dem själva och samhället i stort. 

 Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra 
äldre invånare är god. 

 Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för 
dagens och nästa generations invånare. 

 Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och 
psykiskt och känner trygghet i vardagen. 

 Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år 
och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. 

 I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet. 

Miljömålen 

På nationell nivå har riksdagen beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. 
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 
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 

Folkhälsomål 

För en del miljömål, till exempel Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet 
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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 miljöavdelningens tillsyn är framförallt: 

 Miljöer och produkter, 
 Skydd mot smittspridning 



80 Tillsynsplan 2020 för miljö- och hälsoskydd, antagande och uppföljning - BMN 20/0006-19 Tillsynsplan 2020 för miljö- och hälsoskydd, antagande och uppföljning : Bilaga_Tillsynsplan 2020 (Miljoavdelningen)

 

Miljöavdelningen, Tillsynsplan 2020 6(13) 
 

 

2 Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

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). Tillsynsobjekten betalar vanligtvis fast årlig 
tillsynsavgift och ska ha regelbunden återkommande tillsyn.  

Industriutsläppsverksamheter (IED) 
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. När BAT-slutsatser offentliggörs för 
huvudverksamheten hos en verksamhetsutövare startar i praktiken en fyraårig process. 
Den innebär att verksamhetsutövaren senast fyra år efter offentliggörandet ska uppfylla 
tillämpliga BAT-slutsatser. Därutöver ska verksamhetsutövaren lämna in en 
statusrapport. Det medför att tillsynen därför bör anpassas till denna fyraårscykel. Under 
de fyra första åren genomförs minst ett tillsynsbesök per år. Det gäller för samtliga 
industriutsläppsverksamheter som omfattas av de aktuella BAT-slutsatserna (såväl A- 
som B-verksamheter). Syftet med tillsynsbesöken är att bevaka och vägleda 
verksamhetsutövarens process kring hur tillämpliga BAT-slutsatser uppfylls samt 
arbetet med att genomföra och ta fram statusrapporten. Vid första tillsynsbesöket i 
fyraårscykeln gås BAT-slutsatserna igenom noggrant. Det är lämpligt att 
tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren tillsammans gör en genomgång av 
samtliga BAT-slutsatser (huvud-, sido- eller horisontella slutsatser) eftersom det är 
angeläget att reda ut vilka som är tillämpliga. 
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 

Tabell 1. Ett urval av tillsynsobjekt inom miljö- och hälsoskydd (2019). 

Objektstyp Antal objekt, ca 

Skolor 14 

 Förskolor  25 

Övriga anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter(solarium, fotvård, bassängbad 
m.m.) 14 

 Energianläggningar  7 

Bensinstationer, bil- och tågvätt 7 

Reningsanläggningar 4 

 Industrier (grafiska, mekaniska, ytbehandling m.m.)  10 
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Objektstyp Antal objekt, ca 

Övrig anmälningspliktiga miljöfarlig verksamhet (bl.a. flygplats, skjutbanor) 13 

Avfallsanläggningar (återvinningsstationer och kretsloppscentraler) 3 

 Djurhållning  2 

 Berg- och grustäkter  1 

För att planera tillsynen på de fasta tillsynsobjekten tas en tidsplan fram. Tillsynen på de 
fasta tillsynsobjekten ska under 2020 genomföras enligt Tidsplan för 2019-2021. I 
Tidsplan för 2019-2021 listas alla fasta tillsynsobjekt med en beskrivning av när och 
vilken form av tillsynsaktivitet nämnden avser att bedriva att genomföra. 
Tillsynsbehovet ska täckas in i form av årliga tillsynsaktiviteter. 

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 Prognos 2020 

Totalt antal ärenden 664 729 700 

Miljö- och årsrapporter 59 53 55 

Klagomål inomhus 21 6 15 

Klagomål utomhus 12 44 35 

Ansökan om tillstånd till/anmäla ändring av 
enskild avloppsanläggning 26 15 20 

Ansökan om tillstånd till 
bergvärmeanläggning 19 19 20 

Köldmedierapporter 64 76 76 

Remisser  65 33 40 

Inspektioner 117 155 160 

 Ansökan om avfallsdispenser 3 1 5 

 Strandskyddsdispenser  10 11 10 

 Krossning/Masshantering  4+3 2 5 

 Akuta utsläpp  13 18 15 

 Påträffade föroreningar  3 2 2 

2.3 Behovsprioriterad tillsyn 
Tabell 3. Ett urval av tillsynsobjekt inom miljö- och hälsoskydd (2019). 

Objektstyp Antal objekt, ca 

Hygienverksamheter (frisersalonger, solarium m.m.)  36 

Samlingslokaler, fritidsgårdar 19 

 Vårdboenden  12 

 Energianläggningar  5 

Bensinstationer, biltvätt och bilvårdsanläggningar, pendeltågsdepå 40 

Avloppsreningsverk, dagvatten 17 

Industrier (grafiska, mekaniska, ytbehandling, lackering, livsmedel m.m.) 16 

Övrig miljöfarlig verksamhet (skjutbanor, glastillv, transportörer, entreprenörer, 
tandvård m. m.) 52 

 Enskilda avlopp  Ca 1700 

Flerbostadshus (Hyres och Brf) 87 

Strandbad 7 

 Golfbanor  4 

Avfallsanläggningar 14 

 Småbåtshamnar  12 

 Lantbruk (exkl. djurhållning)  6 

 Djurhållning  80 

Förorenade markområden (173 riskobjekt*) 3 

Idrottsanläggningar, gym och campingplatser 28 

 Kursgårdar  8 

 Kommunala naturreservat  6 
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Inspektioner på verksamheter kan ske antingen som planerade tillsynsbesök i enlighet 
med Tidsplan för 2019-2021 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. 

2.4 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. 
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 obefogade klagomål (angående bl.a. inomhusmiljö, nedskräpning, 
buller och störningar från industri). 

 Befogade klagomål enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltar 

 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 registering 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. 
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 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 2020 

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 
och Bro Galopp. E.ON biogas (IED) 

Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C)  Tillsyn av 28 C-verksamheter. T ex Avloppsrening, 
Avfallsanläggningar, Industrier, masshantering. 

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

Bassängbad (AH) Deltar i Legionella-projekt med provtagning av 6 
bassänger 

Tillsynsprogram för IED-verksamheter 
E.ONs Kraftvärmeanläggning besöks minst 2 gånger per år 
Fresenius Kabi besöks minst 1 gång per år 
E.ON Biogas besöks minst 1 gång per år 

2.5.2 Behovsprioriterad tillsyn 
Aktiviteter Beskrivning 

Miljöfarliga verksamheter med Högt tillsynsbehov  Tillsyn av 28 anläggningar. T ex Bilvårdsanläggningar, 
Industrier. 

Hälsoskyddsverksamheter med Högt tillsynsbehov  Tillsyn av 10 verksamheter. T ex Strandbad och 
offentliga arrangemang. 

Båtklubbar med Högt tillsynsbehov (uppföljning)  Båtklubbar (5 st) 

Köldmediarapporter med Högt tillsynsbehov  Kontroll av av ca 77 köldmediarapporter för 2019 

Lantbruk med Normalt tillsynsbehov  Tillsyn av 6 verksamheter. 

Djurhållare med Normalt tillsynsbehov  
Tillsyn av 10 hästgårdars gödselhantering. Inom 
Miljösamverkan Stockholms län genomföra tillsyn på 
lagring och hantering av gödsel 

Miljöfarlig verksamhet med Normalt tillsynsbehov  Tillsyn av 12 anläggningar. T ex Avloppsreningsverk, 
Bilverkstad. 

Hälsoskyddsverksamheter med Normalt tillsynsbehov  Tillsyn av 10 verksamheter. T ex Hyresrättsbolag, 
gruppboenden och HVB 
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Aktiviteter Beskrivning 

Miljöfarliga verksamheter med Lågt tillsynsbehov  Tillsyn av 22 verksamheter. T ex Biltvätt, Bilverkstad, 
Tandvård och konstgräs. 

Hälsoskyddsverksamhet med Lågt tillsynsbehov  Tillsyn av 25 + ev 5 till verksamheter. T ex 
Skolgymnastiksal och Frisörer 

Miljöfarlig verksamhet med Sporadiskt tillsynsbehov  Tillsyn av 4 reservaggregat. 

Hälsoskyddsverksamhet med Sporadiskt tillsynsbehov  Tillsyn på 14 verksamheter. T ex Fritidsgårdar, 
Skönhetssalong. 

Projekt, Utskick till Bostadsrättsföreningarna. Sporadiskt 
tillsynsbehov  Information om bland annat egenkontroll, 83 objekt 

2.5.3 Skattefinansierad tillsyn 
Aktiviteter Beskrivning 

Uppdatera Hälsoskyddsföreskrifterna  
Förslag på nya Miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
återremitterades hösten 2018 och 2019 till bygg- och 
miljönämnden för översyn av vissa paragrafer. 

Besluta om tillsynsplan för miljöavdelningen  
Varje år ska Bygg-och miljönämnden besluta om 
tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsverksamheten. 
Den ska ange årets prioriteringar. 

Färdigställa och besluta om behovsutredning för 
Miljöavdelningen  

Behovsutredning ska revideras och beslutas om vart 
tredje år. 

Radiakmätning  Mätning av bakgrundsstrålning sker var 7:e månad vid 
tre mätpunkter i kommunen. 2020 i januari och augusti 

Översyn av blanketter  

Översynen omfattar blanketter som finns på hemsidan. 
de ska fungera och vara lättillgängliga. Arbete med e-
tjänster pågår och ska införas för strandskyddsansökan 
under vår 2019. 

Översyn årlig avgift  
Nya klassnings beslut enligt Föreskrifter om avgifter för 
miljö- och hälsoskyddsverksamheten som gäller från 1 
januari 2020. 

Ny dokumenthanteringsplan   

Gallra arkivet  Avslutade akter till och med 2014 flyttas till mellanarkivet 

E-tjänster och blanketter  Översyn av blanketter och övergång till e-tjänster 

Projekt, Samverkan för framgång i arbetet med enskilt 
dricksvatten: fokus på förstudie och kartläggning. 
Sporadiskt tillsynsbehov  

Syftet är att samla kommunala aktörer över 
avdelningsgränserna och att utveckla metoder för att få 
mer kunskap gällande enskilt dricksvatten: tillgång, 
kvalitet och eventuella åtgärder. 
Målen med projektet är dels att bygga upp mer kunskap 
och erfarenhet gällande enskilt dricksvatten i den egna 
kommunen för att möjliggöra strategiskt arbete med 
dricksvattenfrågan. 

2.6 Samverkan och kompetensutveckling 2020 
 Delta i projekt och nätverk inom Miljösamverkan Stockholms Läns (MSL) 

o ”Strandskyddsnätverk” 
o ”Utbildning om förebyggande miljöarbete vid olyckor” 
o ”Tillsyn på lantbruk”- tillsynsprojekt 
o ”Hus och ventilationsnätverk” 
o ”Tillsyn av fritidsbåtar” - tillsynsprojekt 
o ”Nätverk förbränningsanläggningar” 
o ”Förorenade områden” 
o ”Läkemedelstillverkare” 
o ”Dagvattennätverk” 
o ”Legionella” 
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o ”Bassängnätverket” – förbereder tillsynsprojekt 
o ”Nätverk detaljplanefrågor” 
o ”Enskild dricksvattenproduktion”- förbereder tillsynsprojekt 

 Nationella tillsynsprojekt 
 Delta i länsträffar. 
 Delta i träffar med närliggande kommuner (M/S Nord, Hälsoskyddsnätverk) 
 Möten med andra avdelningar inom kommunen. 
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3 Uppföljning av tillsynsplanen 
Uppföljning ske under första tertial 2021. 
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Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten 
Kungsängens kyrkby 2:306 

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

plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 med stöd av 9 kap. 30
§ plan- och bygglagen (PBL).

2. 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.

Bygglov: 4 768 kronor 

Kommunicering: 5 676 kronor 

Kungörelse: 279 kronor 

Summa: 14 980 kronor 

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 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten 
Kungsängens kyrkby 2:306. Det föreslagna planket är 64 meter långt, varierar i 
höjd mellan 1,18 - 2,85 meter och löper längs med fastighetens gräns. Den 
övervägande delen av planket är runt 2,5 meter högt. Fastigheten är avsedd för 
förskoleändamål. Syftet med planktet är att uppfylla ett avtal som fattats mellan 
fastighetsägaren och granne till fastigheten. Avtalet i fråga innebär bland annat 
att fastighetsägaren har åtagit sig att bygga ett plank för att skapa avskärmning 
mellan förskolan och intilliggande bostadstomter nordost om fastigheten. 
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Det föreslagna planket innebär en avvikelse från den gällande detaljplanen 
eftersom det placeras på så kallad prickmark som inte får bebyggas. 
Bygglovsavdelningen bedömer att avvikelsen i ärendet inte kan betraktas som 
liten. Det har heller inte framkommit i ärendet att planket är nödvändigt för att 
området ska kunna bebyggas eller användas på ett ändamålsenligt sätt. Det har 
utförts en bullerutredning i ärendet som visar att förskolan inte kan antas 
medföra betydande olägenhet för närliggande boende i form av störande 
ljudnivåer. Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att åtgärden inte 
uppfyller förutsättningar för att bygglov ska kunna beviljas. Bygg- och 
miljönämnden föreslås därför avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av 
plank. 

 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-03-04 

 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-03-30 

 Situationsplan som inkom 2020-03-30 

 Reviderad elevationsritning som inkom 2020-03-30 

 Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:66 som inkom 2020-04-
21 

 Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:223 som inkom 2020-04-
23 

 Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:68 som inkom 2020-04-
23 

 Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:90 som inkom 2020-04-
23 

 Bullerutredning som inkom 2020-05-12 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse fastställd 2020-05-27 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten 
Kungsängens kyrkby 2:306. Det föreslagna planket är 64 meter långt, varierar i 
höjd mellan 1,18 - 2,85 meter och löper längs med fastighetens gräns. Den 
övervägande delen av planket är runt 2,5 meter högt. 
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Fastigheten är avsedd för förskoleändamål. Syftet med planktet är att uppfylla 
ett avtal som skrivits mellan fastighetsägaren och granne till fastigheten. 
Avtalet i fråga innebär bland annat att fastighetsägaren har åtagit sig att bygga 
ett plank för att skapa avskärmning mellan förskolan och intilliggande 
bostadstomter nordost om fastigheten. 

Förutsättningar 
Den föreslagna åtgärden är belägen inom detaljplan för Ringvägen del 1 (nr 
0803). Planen vann laga kraft den 30 september 2015 och genomförandetiden 
upphör den 30 september 2025. 

Den berörda marken där planket placeras är så kallad prickmark som enligt 
bestämmelse i den gällande detaljplanen inte får bebyggas. Bestämmelsen för 
den prickade marken gäller för både byggnader och andra anläggningar och 
byggnadsverk. Syftet med den prickade marken berörs inte uttryckligen i 
planbeskrinvingen. 

Marken berörs även av planbestämmelsen u som innebär att marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. 

Förskolan på fastigheten är under uppförande och beviljades bygglov den 23 
april 2020. Förskoletomten sluttar lätt nedåt i nordostlig riktning och angränsar 
direkt till fem stycken tomter för enbostadshus. 

Buller 
Den gällande detaljplanen redogör inte för eventuella olägenheter avseende 
buller från förskoleverksamheten för de intilliggande bostadsfastigheterna. 
Sökande har inkommit med en bullerutredning avseende hur de närmaste 
bostadsfastigheterna kommer att påverkas av ljudnivåer från förskolan.  

Det påpekas inledningsvis i bullerutredningen att barns lek inte betraktas som 
en bullerstörning av samhället och att det därför inte finns några regler eller 
riktvärden mot boende i närheten. För trafikbuller och industrier nära bostäder 
är riktvärdena att ekvivalent ljudnivå inte bör överstiga 50 dB(A) enligt 
Naturvårdsverket. Dessa riktvärden kan ge en uppfattning om vilka nivåer som 
bör kunna accepteras i ett bostadsområde men det ska dock påpekas att buller 
från från trafik och industrier inte är jämförbara med ljudnivåer från barns lek 
på grund av ljudens olika karaktär. 

Bullerutredningen ger en uppskattning på låga ljudnivåer vid fastigheter som 
gränsar mot förskolan. Den högsta ljudnivån är beräknad till 40 dB(A) vid 
närmsta fastighet på Ringvägen i ett scenario utan någon bulleravskärmning 
med 100 barn på förskolegården. I samma scenario får övriga fatigheter värden 
under 40 dB(A). Bedömningen i bullerutredningen är att dessa nivåer bör vara 
godtagbara med hänsyn till samhällets riktvärden och regler och att en 
bulleravskärmning därmed inte är nödvändig för att undvika betydande 
olägenheter för de boende. 
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Yttranden och remisser 
Ärendet avser en åtgärd som avviker från gällande detaljplan och berörda 
sakägare har däför underrättats och givits tillfälle att yttra sig över ansökan, 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare till de fastigheter som finns med i 
sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda 
sakägare i ärendet. Ärendet skickades ut för grannhörande den 2 april 2020 och 
svarstiden löpte fram till den 23 april 2020. Fyra stycken yttranden inkom 
under svarstiden för grannhörandet. 

I det första yttrandet uttrycker den berörda grannen att hen inte motsätter sig 
det föreslagna planket under förutsättning att planket bland annat förlängs och 
då även uppförs längs dennes fastighetsgräns mot förskolan. Se yttrande i sin 
helhet i bilaga 5. 

Önskan att planket ska förlängas för att ge avskärmning mot fler fastigheter 
lyfts även i ett annat yttrande. Yttrandet innehåller annars ingen direkt erinran 
mot det föreslagna planket. Se yttrandet i sin helhet i bilaga 6. 

I de två andra yttrandena ställer sig de berörda grannarna negativa till 
utformningen av det föreslagna planket. Grannarna menar dock att ett plank 
bör byggas på platsen men att ett sådant då ska vara högre för att fungera som 
ett effektivt insynsskydd. De berörda grannarna menar även att det föreslagna 
planket inte är förenligt med den överensstämmelse som fattats mellan 
Upplands-Bro kommunfastigheter och berörd granne genom avtal den 15 
januari 2020 (se bilaga 7). Se yttrandena i sin helhet i bilaga 7 och 8. 

Utformning och skäl till beslut 
Rättsliga förutsättningar 

Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från gällande detaljplan om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och att avvikelsen antingen är 
liten (1) eller av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (2), enligt 9 kap. 31 b 
§ PBL.  

Enligt rättspraxis bör en avvikelse inte enbart bedömas utifrån absoluta mått 
och tal utan bör ses i förhållande till samtliga omständigheter i ärendet (se 
bland annat Regeringsrättens dom i mål RÅ 1990 ref. 53 II). 

Den andra punkten i bestämmelsen möjliggör att bevilja bygglov för vissa 
begränsade åtgärder som inte tagits i beaktande under detljplaneprocessen. I 
förarbetet till bestämelsen, En enklare planprocess, Prop. 2013/14:126, s. 308, 
anges att "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.". Angående vad som ska 
anses att vara av begränsad omfattning skriver lagstiftaren att "Vilka åtgärder 
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som kan tillåtas får bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet, vad 
planen avser att möjliggöra, vad som redan tidigare finns på platsen och i 
omgivningen samt angelägenheten i de behov som förutsätter den nödvändiga 
åtgärden" (Prop. 2013/14:126, s. 309). 

I prövningen av ett ärende gällande bygglov tas ingen direkt hänsyn till det 
civilrättsliga avtal gällande uppförande av plank som upprättats mellan 
fastighetsägaren och berörd granne. Ärendet prövas utifrån berörda 
bestämmelser i plan- och bygglagen med en avvägning mellan enskilda och 
allmänna intressen. I denna avvägning kan dock inte det som skrivits i avtal 
vara avgörande. Avtalet och avsikter med åtgärden ska dock beaktas. 

Bedömning 

Bygglovsavdelningen gör inledningsvis bedömningen att den aktuella 
avvikelsen från detaljplanen inte kan ses som liten. Bedömningen görs med 
stöd av ett flertal vägledande rättsfall, se bland annat Regeringsrättens 
avgöranden i målen RÅ 1995 ref. 21 och RÅ 2010 not. 33 samt Mark- och 
miljödomstolens avgörande i målet MÖD P 1444-15. De nämnda rättsfallen rör 
plank med olika utformning och förutsättningar men gemensamt för 
bedömningen i ärendena är att domstolarna har vägt in vilka skäl som funnits 
för att uppföra planken och utformningen på omgivande bebyggelse. I ett av 
fallen godtogs ett 20 meter långt och 1,6 meter högt plank på prickad mark 
bland annat med hänsyn till att planket skulle sättas upp som skydd mot buller 
från en tätt trafikerad gata och att plank hade uppförts på flera andra fastigheter 
i omgivningen. I de två andra fallen bedömdes planken som placerats på 
prickad mark inte utgöra en liten avvikelse bland annat på grund av att det 
varken framkommit något tydligt behov av planken eller att plank förekom på 
andra fastigheter i omgivningen. 

I det berörda ärendet bedömer bygglovsavdelningen dels att planket inte 
behövs för att undvika betydande olägenhet mot omgivningen, med hänsyn till 
inkommen bullerutredning, och dels att det avsedda planket skulle innebära ett 
främmande inslag i den omgivande bebyggelsemiljön. Förskolan är lokaliserad 
mellan ett område med villabebyggelse, där tomterna är öppna mot varandra 
och eventuell avskärmning endast utgörs av staket eller växtlighet, och 
flerbostadshusbebyggelse med öppna gårdar. 

Bygglovsavdelningen väger även in att gårdsytan till förskolan är relativt liten i 
förhållande till antalet barn. För att förskolans utemiljö ska få högsta möjliga 
kvalitet bedömer bygglovsavdelningen att det är viktigt att förskolegården inte 
upplevs trång eller instängd. Möjligheten till utblickar från skolgården kan 
motverka en sådan upplevelse medan ett plank på cirka 2,5 meters höjd riskerar 
att bidra till att ytan upplevs trängre. Bygglovsavdelningen bedömer att det är 
ett starkt allmänt intresse att förskolan har en god utemiljö och att detta 
allmänna intresse väger tyngre än de enskilda fastighetsägarnas intresse av 
avskärmning mot förskolan. I och med den gällande detaljplanens utformning 
har de berörda fastighetsägarna även kunnat förvänta sig att en förskola byggs i 
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direkt anslutning till deras bostadstomter. Sammantaget bedöms den avvikelsen 
från detaljplan i ärendet därmed inte som liten. 

Det återstår då att pröva om planket kan godtas som en åtgärd av begränsad 
omfattning som är nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, enligt punkt 2 i bestämmelsen ovan. 
Bygglovsavdelningen bedömer då att den föreslagna åtgärden inte kan anses 
vara nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 
Det framgår av den inkomna bullerutredningen att förskoleverksamheten inte 
kan förväntas medföra betydande störningar i form av höga ljudnivåer för 
närliggande bostäder. Bygglovsavdelningen bedömer även att insyn från en 
förskola till bostadstomt kan anses utgöra en betydande olägenhet eller ett 
hinder för att bostadstomterna eller förskole gården ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt. Det är inte ovanligt att förskolor placeras i direkt 
anslutning till bostadsbebyggelse. Det går dessutom inte att påstå att insyn från 
förskolan till bostadstomterna inte gick att förutse under arbetet med 
detaljplanen. 

Bygglovsavdelningen gör den sammantagna bedömningen utifrån skrivelsen 
ovan att den föreslagna åtgärden inte uppfyller förutsättningarna för att 
bygglov ska kunna beviljas. Bygg- och miljönämnden föreslås därför avslå 
ansökan om bygglov för nybyggnad av plank med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

 

Barnperspektiv 
Bygglovsavdelningen bedömer att det föreslagna planket riskerar att medföra 
en negativ påverkan på förskolans utemiljö och att förslaget till beslut därmed 
är att föredra ur ett barnperspektiv, utöver bestämmelserna i plan- och 
bygglagen. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-03-04 
2. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-03-30 
3. Situationsplan som inkom 2020-03-30 
4. Reviderad elevationsritning som inkom 2020-03-30 
5. Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:66 som inkom 2020-04-21 
6. Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:223 som inkom 2020-04-23 
7. Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:68 som inkom 2020-04-23 
8. Yttrande med erinran, Kungsängens kyrkby 2:90 som inkom 2020-04-23 
9. Bullerutredning som inkom 2020-05-12 
10. Avtal gällande uppförande av plank som inkom 2020-03-30 

Beslut sänds till 
• Sökande - delges med delgivningskvitto 
• Kungsängens kyrkby 2:66 - delges med delgivningskvitto 
• Kungsängens kyrkby 2:68 - delges med delgivningskvitto 
• Kungsängens kyrkby 2:90 - delges med delgivningskvitto 
• Kungsängens kyrkby 2:223 - delges med delgivningskvitto 
• Korsängen 1:54 - meddelande om kungörelse 
• Kungsängens kyrkby 2:1 - meddelande om kungörelse 
• Kungsängens kyrkby 2:106 - meddelande om kungörelse 
• Kungsängens kyrkby 2:305 - meddelande om kungörelse 
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Innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 § Plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900), Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av 
kontrollansvariga 

(BFS 2011:14 KA 4 med ändringar) 
 

Grunden för bedömningen har varit: 
teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete, kunskap om bygglagstiftning 

och lämplighet för uppgiften. 
 

Certifieringen gäller till och med 2023-05-07 
under förutsättning att rapportering sker varje år 

Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med 
bekräftelse på godkänd årsrapportering. 

 
Beslutsdatum den 8 maj 2018 

 
Signed by: Per Svensson 
I am the author of this document  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden 
Tel: 010-516 50 00 
fragor.person@ri.se | www.ri.se 

 
Certifikatsnr SC0066-13 I 2018-05-08 

 
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

 
 
 

CERTIFIKAT 
Kontrollansvarig 

Behörighet K 
 

SC0066-13 
 

Marianne Andersson 
710823-6626 
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A1

A3

BETNUMMERSKALA

DATUM

UPPDRAG NR

ANSVARIG

RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

PROJEKTNUMMEROBJEKTSNUMMER

SIGNDATUM

ÄNDRINGEN AVSER

ANTBET

B

26018095

SK DALUX AB STORKÖK
tel. 0771-79 31 79

SP A-SPRINKLER
tel. 08-37 70 01

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:306

Nybyggnad förskola

Förskolan Ringblomman

L-32-6-001

DETALJ Plank i fastighetsgräns

26018095 M NILSSON

B-MEC

NOVAMARK AB

SEVEKO

ETTELVA ARKITEKTER

tel. 010-205 11 01

tel. 010-516 00 00

tel. 08-448 74 70

tel. 08-785 05 60

K

M

V

A

MATILDA NILSSON

1:100/1:20

1:200/1:40

M NILSSON

2020-XX-XX

BYGGHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 2020-02-27
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Pia och Thomas Damsgaard Jensen 
Ringvägen 19 
196 30 Kungsängen 

 
2020-04-20 

 
Upplands-Bro kommun 

Bygg och miljönämnden 
Diarienummer: BYGG.2020.75 

 
 
 
 

 
Yttrande angående grannhörande, diarienummer BYGG.2020.75 
 
 
Enligt reviderad nybyggnadskarta bifogad i grannhörande framgår att ett plank är tänkt att 
uppföras mot fastigheterna 2:68 och 2:90. Vi bor i fastighet 2:223 och är därmed närmaste 
granne till förskolan. I de samtal vi haft med Upplands-Brohus har vi endast pratat om ett 
staket, modell ”Gunnebostängsel” på fastighetsgränsen. När vi nu ser att ett plank är tänkt 
att uppföras mot andra fastighetsgränser ser vi gärna att det även blir ett plank på vår 
fastighetsgräns också. Detta skulle se mer enhetligt ut och innebära att även vi får ett 
insynsskydd som de andra fastigheterna får.  
 
 
 
 
Pia Damsgaard Jensen 
070-481 35 68 
piadamsgaardjensen@gmail.com 
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Upplands-Bro kommun   2020-04-23 

Bygg- och Miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

 

Yttrande angående grannhörande med diarienummer: Bygg 2020.75, Bygglov för uppförande av 
plank, Ringvägen 17, Kungsängens kyrkby 2:306. Förslag utskickat av Samhällsbyggnadskontoret, 
Bygglovsavdelningen, Upplands-Bro kommun för bygghandling Förskolan Ringblomman 
(granskningshandling 2020-02-27) angående uppförande av plank.  

Denna handling enligt ovan överensstämmer inte med våra önskemål och även inte enligt 
överenskommelse 2020-01-15 mellan Göran Sjöberg och Upplands-Bro kommunfastigheter AB, VD 
Ann Hermansson Alm, bilaga 1. Vår granne Göran Sjöberg drog tillbaka sin överklagan efter denna 
skriftliga överenskommelse mellan honom och Upplands-Bro kommunfastigheter AB, enligt bilaga 1. 
Se även Göran Sjöbergs överklagan till Länsstyrelsen Stockholm 2019-12-03  beteckning  403-51244-
2019. 

Vi tycker att ert förslag på plank överensstämmer med våra önskemål men vi hade en önskan om att 
planket också skulle fungera som ett insynsskydd/skydd mellan barnens lekområde på förskolan och 
vår tomt, så att det skulle vara en bra miljö för båda parter. Om planket monteras på den nivån som 
föreslaget är så kommer det delvis att fungera som ett insynsskydd/skydd mellan barnens lekområde 
och vår tomt, men det kommer att ligga på en mycket lägre nivå än vad som vi hade önskat, vilket 
gör att insynen/skyddet ändå blir så pass mycket mindre än vad vi hade önskat.  

Höjden på förskolans lekyta är cirka 31 meter och markytan på vår tomt (Upplands-Bro Kungsängens 
kyrkby 2:68) är cirka 28 meter, detta innebär en nivåskillnad på cirka 3 meter och då mister det av 
kommunen föreslagna planket sin funktion som insynsskydd och ljudbarriär.  

Efter Göran Sjöbergs förslag på plank, enlig ovan bilaga 1, genomfördes ett möte 2020-03-04 där 
Upplands-Brohus var närvarande och det presenterades då ett förslag på plank enligt ritning 
Bygghandling Förskolan Ringblomman (granskningshandling 2020-02-27), som inte överensstämde 
med överenskommelsen enligt ovan, bilaga 1, mellan Göran Sjöberg och Upplands-Bro 
kommunfastigheter AB.  

Tidigare bygglovshandling 2018-01-15, bilaga 2, med ett förslag om att förskolans lekyta skulle 
sträcka sig cirka 3 meter ifrån vår tomtgräns gäller eftersom vi inte har fått något grannhörande 
angående bygghandling 2019-03-29, bilaga 3, där avsevärda förändringar finns beskrivna gentemot 
bygglovshandling 2018-01-15.  

Vi anser att den skriftliga överenskommelsen mellan Göran Sjöberg och Upplands-Bro kommun 
gäller, se bilaga 1, med detaljerad skiss angående mur, plank och tujor.  

För att förtydliga ovanstående överenskommelse, se bilaga 3 och 4 gällande plank och markhöjd. 

Kungsängen 2020-04-23 
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Maurits Jansson  Monica Jakobsson 

Korsängsvägen 14  Korsängsvägen 14 

196 30 Kungsängen  196 30 Kungsängen 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 8_BYGG_2020_75_Yttrande, erinran, KUNGSÄNGENS KYRKBY 290



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

  

  

  

  

  

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

 

• 
• 

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

 



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

25 dB(A)

26 dB(A)

33 dB(A)

33 dB(A)

40 dB(A)

24 dB(A)

31 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 20 barn östra del av
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-01



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

27 dB(A)

29 dB(A)

36 dB(A)

37 dB(A)

43 dB(A)

26 dB(A)

35 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 50 barn östra del av
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-02



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

30 dB(A)

31 dB(A)

38 dB(A)

39 dB(A)

44 dB(A)

28 dB(A)

36 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 100 barn östra del av
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-03



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

25 dB(A)

30 dB(A)

33 dB(A)

30 dB(A)

28 dB(A)

22 dB(A)

24 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 20 barn västra del av
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-04



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

abc

28 dB(A)

33 dB(A)

36 dB(A)

33 dB(A)

31 dB(A)

25 dB(A)

27 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 50 barn västra del av
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-05



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

30 dB(A)

35 dB(A)

38 dB(A)

35 dB(A)

33 dB(A)

27 dB(A)

29 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 100 barn västra del av
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-06



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

20 dB(A)

23 dB(A)

31 dB(A)

31 dB(A)

40 dB(A)

23 dB(A)

31 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 20 barn östra del av 
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.
Rött streck skärm 2,5 meter hög.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-07



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

21 dB(A)

27 dB(A)

34 dB(A)

35 dB(A)

43 dB(A)

26 dB(A)

34 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 50 barn östra del av 
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.
Rött streck skärm 2,5 meter hög.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-08



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

25 dB(A)

29 dB(A)

36 dB(A)

37 dB(A)

44 dB(A)

28 dB(A)

36 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 100 barn östra del av 
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.
Rött streck skärm 2,5 meter hög.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-09



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

24 dB(A)

28 dB(A)

32 dB(A)

27 dB(A)

28 dB(A)

22 dB(A)

20 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1

Datum

2020-05-11

Projektnamn

Ringvägen 17, Kungsängen
Ekvivalent ljudnivå 20 barn västra del av 
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.
Rött streck skärm 2,5 meter hög.

CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
Skala

1:800

Ritningsnummer

Ak-20094-1-10



81 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 - BMN 20/0006-4 Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten Kungsängens kyrkby 2:306 : 9_BYGG_2020_75_Utredning buller

28 dB(A)

31 dB(A)

35 dB(A)

30 dB(A)

31 dB(A)

25 dB(A)

23 dB(A)

Försk
olan

Ekvivalent ljudnivå
 >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

NED

Ref. nr

20094-1
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Projektnamn
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Ekvivalent ljudnivå 100 barn västra del av 
förskolegård, samt 1,5 meter över mark.
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CadnaA: Version 2019 MR 2 (32 Bit)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Markus Dalaholm Lervik 

Bygglovsavdelningen 

markus.lervik@upplands-bro.se 

2020-05-11 TLLSYN.2019.29 

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 

 U
B

K
10

05
, 

v2
.0

, 
20

14
-1

1-
03

  

Tillsyn om olovligt uppförda 
komplementbyggnader  

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och

bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 6 § plan- och
byggförordningen, (2011:338), PBF, att ägaren till fastigheten TIBBLE
KYRKBY 1:42, Jessica Hassel, påförs en byggsanktionsavgift om
2 956 kronor, på grund av att komplementbyggnad i form av växthus
uppförts utan att startbesked meddelats. Byggsanktionsavgiften är
nedsatt till en fjärdedel av 11 825 kronor enligt 11 kap. 53 § PBL.

2. Bygg- och miljönämnden beviljar start- och slutbesked i efterhand för
komplementbyggnaden enligt 10 kap. 3 och 4 §§.
Avgift för anmälan är 2838 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Avgifterna ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader 
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.  

Faktura kommer att skickas ut separat. 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 42 § 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  
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Datum Vår beteckning 2 (6)  
2020-05-11 BMN 20/0006 

 
 

 

Sammanfattning 
Den  2019-09-01 kom en fråga från fastighetsägaren in till Bygg- och 
miljönämnden gällande de olika åtgärder som utförts på fastigheten TIBBLE 
KYRKBY 1:42 och huruvida det fanns lov för dessa.  

Det framkom genom flygfoton att sju komplementbyggnader uppförts på 
fastigheten, och dessa saknade både bygglov och startbesked. 
Komplementbyggnaderna var på mellan 8 och 30 kvadratmeter. 

2019-09-27 gjordes ett tillsynsbesök på plats. Där kunde konstateras att tre av 
komplementbyggnaderna var rivna och fyra stod kvar. 

Därefter har även en carport på ca 30 kvadratmeter samt en gäststuga på ca 12 
kvadratmeter rivits. Foton från tomten som verifierar rivningarna har lämnats 
in till bygglovsavdelningen. 

En förrådsbyggnad på ca 15 kvadratmeter står kvar och klarar kraven för en 
bygglovs- och anmälningsbefriad komplementbyggnad. 

Den återstående byggnaden, som är yngre än 5 år, är ett växthus på ca 8 
kvadratmeter. Eftersom en av de äldre byggnaderna bedöms vara en bygglovs- 
och anmälningsbefriad komplementbyggnad så är den rätten redan utnyttjad på 
fastigheten och växthuset bedöms därför vara olovligt uppfört. Växthuset är 
närmre tomtgräns mot granne än 4,5 meter. 

Detaljplanen 

Detaljplanen medger B, bostadsbebyggelse (fritidshusbebyggelse). 
Punktprickad mark får inte bebyggas och byggnader ska placeras 6 meter från 
tomtgräns. Bebyggelsen på tomtplatsen får inte uppta en större areal än 80 
kvadratmeter. 

Huvudbyggnaden, som har beviljats bygglov för nybyggnation och två 
tillbyggnader, är ca 90 kvadratmeter enligt ritningar från tidigare ärenden. 
Byggnaden ser ut att stämma överens med ritningar och flygfoton. 

Beslutsunderlag 
 Beräkning av byggsanktionsavgift upprättad 2020-04-27 
 Anmälan som inkom 2019-09-01 
 Tillsynsrapport upprättad 2019-10-08 
 Foton från fastigheten, inkomna 2020-04-06 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 
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Datum Vår beteckning 3 (6)  
2020-05-11 BMN 20/0006 

 
 

 

Ärendet 
Den  2019-09-01 kom en fråga från fastighetsägaren in till Bygg- och 
miljönämnden gällande de olika åtgärder som utförts på fastigheten TIBBLE 
KYRKBY 1:42 och huruvida det fanns lov för dessa.  

Det framkom genom flygfoton att sju komplementbyggnader uppförts på 
fastigheten, och dessa saknade både bygglov och startbesked. 
Komplementbyggnaderna var på mellan 8 och 30 kvadratmeter. 

Den nuvarande fastighetsägaren är i konflikt med den tidigare fastighetsägaren 
och kommer ta in eventuella sanktionsavgifter i den konflikten. 

2019-09-27 gjordes ett tillsynsbesök på plats. Där kunde konstateras att tre av 
komplementbyggnaderna var rivna och fyra stod kvar. 

Därefter har även en carport på ca 30 kvadratmeter samt en gäststuga på ca 12 
kvadratmeter rivits. Foton från tomten som verifierar rivningarna har lämnats 
in till bygglovsavdelningen. 

En förrådsbyggnad på ca 15 kvadratmeter står kvar och klarar kraven för en 
bygglovs- och anmälningsbefriad komplementbyggnad. 

Den återstående byggnaden, som är yngre än 5 år, är ett växthus på ca 8 
kvadratmeter. Eftersom en av de äldre byggnaderna bedöms vara en bygglovs- 
och anmälningsbefriad komplementbyggnad så är den rätten redan utnyttjad på 
fastigheten och växthuset bedöms därför vara olovligt uppfört.

 

Pil 1 visar gäststugan och pil 2 växthuset 

Detaljplanen 
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Datum Vår beteckning 4 (6)  
2020-05-11 BMN 20/0006 

 
 

 

Detaljplanen medger B, bostadsbebyggelse (fritidsbebyggelse). Punktprickad 
mark får inte bebyggas och byggnader ska placeras 6 meter från tomtgräns. 
Bebyggelsen på tomtplatsen får inte uppta en större areal än 80 kvadratmeter. 

Huvudbyggnaden, som har beviljats bygglov för nybyggnation och två 
tillbyggnader, är ca 90 kvadratmeter enligt ritningar från tidigare ärenden. 
Byggnaden ser ut att stämma överens med ritningar och flygfoton. 

Fastighetsägare 
Fastighetsägare:  

Fastighetsägarens adress: SKRINDVÄGEN 4, 19792 BRO 

 

Planförhållanden 

Detaljplanen medger B, bostadsbebyggelse (fritidsbebyggelse). Punktprickad 
mark får inte bebyggas och byggnader ska placeras 6 meter från tomtgräns. 
Bebyggelsen på tomtplatsen får inte uppta en större areal än 80 kvadratmeter. 
 
Bevarandeintressen Nej 
Strandskydd Nej 
Fornminne Nej 
 

Kommunicering och yttranden 

Förslag till beslut och tillsynsprotokoll med tillhörande handlingar delges den 
avgiftsskyldige, fastighetsägarna i det här fallet. Fastighetsägarna har haft 
möjlighet att yttra sig i ärendet till senast den 2020-03-06.   

Inget yttrande har inkommit. 

 

Påföljder 

Fem av komplementbyggnaderna är rivna och två står kvar. Av dessa två är en 
en förrådsbyggnad på ca 15 kvadratmeter som klarar kraven för en bygglovs- 
och anmälningsbefriad komplementbyggnad. Den andra är ett växthus på ca 8 
kvadratmeter. Eftersom en av de äldre byggnaderna bedöms vara en bygglovs- 
och anmälningsbefriad komplementbyggnad så är den rätten redan utnyttjad på 
fastigheten och växthuset bedöms vara olovligt.  

Enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen, PBF krävs det en anmälan för 
uppförande av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 § plan- och 
bygglagen. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 
eller en anmälan. 
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Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
bland annat om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens 
storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen PBF. En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen med hänvisning till utfört 
tillsynsbesök och slutsats att byggnader uppförts och att en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen ska tas ut då fastighetsägaren 
påbörjat åtgärden i strid mot plan- och bygglagen utan att startbesked beviljats 
och för att bygglov för åtgärden saknats.  

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte. 
Däremot finns skäl att sätta ned avgiften med hänsyn till att fastighetsägaren 
själv tagit initiativ till tillsynen, och varit tillmötesgående och rivit fem av de 
andra olovliga byggnaderna på fastigheten innan ärendet tagits upp till beslut 
av bygg- och miljönämnden. Avgiften sätts ner till en fjärdedel enligt 11 kap. 
53 § plan- och bygglagen.   

Rättelseföreläggande: Utöver att byggsanktionsavgift ska tas ut gör 
bygglovsavdelningen bedömningen att växthuset kan beviljas startbesked och 
slutbesked  i efterhand med inkommet underlag som grund. 

 

Förslag och motivering till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 6 § plan- och 
byggförordningen, (2011:338), PBF, att ägaren till fastigheten TIBBLE 
KYRKBY 1:42, , påförs en byggsanktionsavgift om 
2 956 kronor, på grund av att komplementbyggnad i form av växthus 
uppförts utan att startbesked meddelats. Byggsanktionsavgiften är 
nedsatt till en fjärdedel av 11 825 kronor enligt 11 kap. 53 § PBL. 

2. Bygg- och miljönämnden beviljar start- och slutbesked i efterhand för 
komplementbyggnaden enligt 10 kap. 3 och 4 §§. 
Avgift för anmälan är 2838 kronor enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

 

Enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen, PBF krävs det en anmälan för 
uppförande av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 § plan- och 
bygglagen. 
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Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 
eller en anmälan. 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
bland annat om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens 
storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen PBF. En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Barnperspektiv 
Här beskriver du de konsekvenser beslutet får för barn och hur barnens 
livsmiljö påverkas av beslutet. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta 
beskrivas i samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010)  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Markus Dalaholm Lervik 

 Byggnadsinspektör 

 
 

Bilagor 

1. Beräkning av byggsanktionsavgift upprättad 2020-04-27 
2. Anmälan som inkom 2019-09-01 
3. Tillsynsrapport upprättad 2019-10-08 
4. Foton från fastigheten, inkomna 2020-04-06 
5. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 

Beslut sänds till 

• Fastighetsägare 
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Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  TIBBLE KYRKBY 1:42

Bilaga nummer  1

Byggnadsnämndens diarienummer  TILLSYN.2019.29

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  8

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning

Sanktionsarea  0

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*47300)+(0,005*47300*0)

Beräknad sanktionsavgift
 

11 825 kr
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Från:   
Skickat: den 3 september 2019 14:25 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Slutbesked 2017.416 
 
Hej Markus, tack för ditt snabba svar. Så vad innebär det att det kan vara olovliga dessa 
byggnader? Jag kommer nämligen att dra denna försäljning vidare pga alla dolda fel. Skulle 
behöva veta vad du tycker/ anser gällande dessa byggnader. Ska de rivas? På frågelistan 
från säljarna har de uppgett att alla byggnader innehar ok byggnadslov. 
Mvh   
Skaffa Outlook för Android 
 

 
From: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Sent: Tuesday, September 3, 2019 11:11:15 AM 
To:  

 Slutbesked 2017.416  
  
Hej  
Ärende Bygg.2017.416 har slutbesked och är därmed avslutat. Inga andra bygglovsärenden finns på 
fastigheten. Däremot finns en hel del byggnader på fastigheten som saknar bygglov och som därmed 
kan vara olovliga. Bifogat är en situationsplan från den senaste tillbyggnaden och flygfotot 2018. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Markus Dalaholm Lervik 
Byggnadsinspektör 
 
Från:   
Skickat: den 1 september 2019 14:53 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Slutbesked 2017.416 
 

Hej Markus, har köpt en fastighet och tittar igenom alla papper säljarna lämnat. Där 
finner jag bla om ett slutbesked för 2017.416. 
 
Säljarna lovade att alla tillstånd, bygglov osv skulle vara korrekta. Vill bara 
säkerhetställa att detta ärende ni har ihop är avslutat och klart? 
Fastighet Tibble Kyrkby 1:42 och säljarna heter Anette, Bernt Pihlblad 
 
Mvh    
 
Skaffa Outlook för Android 
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1 (2)
PROTOKOLL

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:
Markus Dalaholm Lervik

Datum Vårt diarienummer

2019-10-08 TILLSYN.2019.29

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

Jessica Hassel

SKRINDVÄGEN 4
19792 BRO

Tillsynsrapport

Diarienummer: TILLSYN.2019.29
Ärendet avser: Tillsyn om befintligt fritidshus
Adress: Skrindvägen 4
Fastighet: TIBBLE KYRKBY 1:42

Besöksdatum: 2019-09-27
Närvarande: Markus Dalaholm Lervik Byggnadsinspektör

Sandra Binggeli Administrativ handläggare
Fastighetsägare
Fastighetsägarens sambo

Hej!

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen att tre av de utpekade byggnaderna var rivna
och två kvarstod. Av dessa två var det ena ett växthus på ca 8 kvadratmeter och det andra en
gäststuga på ca 12 kvadratmeter, och bägge klarar var för sig kraven på en så kallad friggebod
men blir tillsammans ca 5 kvadratmeter för stora.

Vidare finns två äldre byggnader på tomten som enligt flygfoton är äldre än 10 år och därmed
preskriberade. Den ena är ett förråd på ca 15 kvadratmeter och den andra en carport på ca 30
kvadratmeter.

Då huvudbyggnaden verkar vara drygt 80 kvadratmeter så är den totala byggrätten för
fastigheten förbrukad, och de övriga byggnaderna är att betrakta som både olovliga och
planstridiga, med en av friggebodarna som undantag.

Utöver byggrätten kan man även bygga så kallade attefallshus på sammanlagt upp till 25
kvadratmeter, det vill säga som förråd eller möjligen gäststuga, inte som självständig bostad,
eftersom fastigheten är belägen inom riksintresse för totalförsvarets influensområde. Att bygga
så kallade attefallshus är anmälningspliktigt och kräver ett startbesked från bygg- och
miljönämnden.

För att nya bygglov eller startbesked ska kunna beviljas behöver de olovliga byggnationerna
antingen rivas eller legaliseras med lov och/eller startbesked i efterhand. Detta gäller även de
preskriberade byggnationerna.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen följande av det fastighetsägaren och
fastighetsägarens sambo sa: Fastigheten är nyförvärvad och den nya fastighetsägaren hade inte
informerats om att det saknas bygglov och startbesked för de olika komplementbyggnaderna.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer 2 (2)
2019-10-08 TILLSYN.2019.29

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

Framförallt var man intresserade av vad man kunde göra för att legalisera byggnaderna i
efterhand och vad det kan komma att kosta. Bygglovsavdelningen ska återkomma med
uppskattningar för de avgifter som kan vara aktuella.

Om ni vill lämna in handlingar eller kontakta oss skriftligt, använd bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering alternativt via post.

För bygg- och miljönämnden

Markus Dalaholm Lervik
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Från: Markus Dalaholm Lervik
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: För reg
Datum: den 6 april 2020 14:34:29

För reg
 
Tillsyn.2019.29
 
2020-04-06
 
Med vänlig hälsning
 
Markus Dalaholm Lervik
Byggnadsinspektör
 

Från: john hårdsten <john.hardsten@live.se> 
Skickat: den 6 april 2020 06:22
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se>
Ämne: Rivning av carport och gäststuga skrindvägen
 
Hej
Vi slet hårt i helgen men nu är allt nere.
Bifogar bilder som överenskommet.
Flyttar ved förrådet åt sidan som vi sa och sen blir det potatisland där stugan stått.
Mvh John

 

 
Skickat från Outlook Mobile
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Från:   
Skickat: den 8 juni 2020 14:20 
Till: Markus Dalaholm Lervik <markus.lervik@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv: Återkoppling gällande Tillsyn.2019.29 
 

 
Gällande Skrindvägen 4 
 
Ber er ödmjukast om en nersättning av avgiften gällande växthuset på fastigheten. 
Jag köpte denna fastighet pga gäststugan till min tonårsdotter samt de två växthus som 
tillhörde tomten. Att det dessutom fanns en verktygsbod samt en carport gav det bara plus. 
Enligt frågelistan som säljarna lämnat till mäklaren så står det ett klart JA på att bygglov 
finnes för alla byggnader på tomten. Rent juridiskt så avtar min undersökningsplikt gällande 
detta med denna frågelista. Tyvärr är det inte bara det som är problem med de föregående 
ägarna.  
 
Jag har tyvärr fått tagit kontakt med jurist och målet tas upp i Tingsrätten den 17/12 2020 då 
alla dolda fel i huset aldrig tar slut. Det är en ekonomisk avgrund och psykiskt har detta varit 
väldigt påfrestande. Då vi flyttat 40 mil hit för att bygga upp en trygg grund för min dotter 
skapa en ny kundkrets för min lilla firma.  
 
Försöker göra allt rätt och rätar upp alla misstag som de förra ägarna gjort fel. Har rivit ett 
växthus, gäststugan samt carporten. Marcus har varit en trygg punkt i all röra. Min sambo 
har försökt att avlasta mig genom att hålla kontakten med Marcus med vad som ska rivas 
osv. Tyvärr har det uppstått en missförstånd och vi har nu insett att vi har som val är att riva 
även det sista växthuset eller betala en avgift som är dyrare än vad växthuset är värt. Jag ber 
er att se om det finnes möjlighet att sänka alt ta bort avgiften för växthuset då vi verkligen 
försöker göra allt rätt. Växthuset är en av de få saker i mitt liv som ger mig positiv energi så 
att riva det också skulle nog sänka mig ännu mer i botten. 
Med vänlig hälsning  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Markus Dalaholm Lervik 

Bygglovsavdelningen 

markus.lervik@upplands-bro.se 

2020-04-04 BYGG.2017.244 

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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Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked 
i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin 
till  konferenslokal samt nybyggnad av 
gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, 
Frötunavägen 1  

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- 

och bygglagen (PBL) (2010:900), samt 9 kap. 7 § plan- och
byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs ägaren till fastigheten
Jörgen Bladh en byggsanktionsavgift på 135 751 kronor enligt
uträkning, för att ha påbörjat tillbyggnation utan startbesked.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- 
och bygglagen (PBL) (2010:900), samt 9 kap. 7 § plan- och
byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs ägaren till fastigheten
Jörgen Bladh en byggsanktionsavgift på 80 114 kronor enligt uträkning,
för att ha påbörjat ombyggnation utan startbesked.
Avgifterna ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

En faktura kommer att skickas ut separat.

3. Bygg- och miljönämnden beviljar startbesked i efterhand enligt PBL 10
kap. 23 §, med villkoret att punkterna 2, 4 och 6 i yttrande från
kulturenheten gällande vita friskluftsventiler, höjd takhöjd på trapphus
och skärmtak över entrén åtgärdas inför slutsamråd.

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

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



83 Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1  - BMN 20/0006-6 Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1  : Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-04-04 BMN 20/0006 

 
 

 

 

Sammanfattning 
Den 2018-08-28 hölls tekniskt samråd för om- och tillbyggnad av magasin till  
konferenslokal och gästboende samt nybyggnad av fristående gästboenden på 
fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1. Magasin och konferens var 
benämnt som etapp 1 och fristående gästbostäder som etapp 2. Vid samrådet 
konstaterades att ytterligare handlingar krävdes för att startbesked skulle 
beviljas i ärendet. 

Merparten av de begärda handlingarna har därefter lämnats in, men startbesked 
beviljades inte eftersom underlaget inte var komplett. 

Byggherren har sedan påbörjat byggnadsarbetena utan att meddela 
bygglovsavdelningen och utan att meddela den kontrollansvarige. 

Byggnationerna har pågått utan att den kontrollansvarige kallats till vare sig 
byggstartsmöte eller andra arbetsplatsbesök, så som schakt- och 
grundbottensyn, eller syn efter stomresning. Bygglovsavdelningen har inte 
heller kallats till arbetsplatsbesök under byggets gång. 

Första gången den kontrollansvarige och bygglovsavdelningen blir kallade är 
till ett slutsamråd som genomfördes 2019-11-14, varvid om- och 
tillbyggnationen av magasinet var närmast färdigställda. 

Vid platsbesöket noterades att det verkade gjorts avvikelser från det beviljade 
bygglovet. Vid jämförelser mellan foton och ritningar kan man se följande 
ändringar: 

 Spröjs på fönster har utgått på den ursprungliga delen 

 Fönster i väggliv till vindsvåning på den ursprungliga delen har utgått, 
vilket innebär att de flesta sovrum på vindsvåningen saknar dagsljus 

 Utrymningstrappor har tillkommit på gavel till ursprunglig del och på 
gavel till tillbyggnaden 

 Relativt många friskluftsventiler har tillkommit på både den 
ursprungliga- och den nya delen som bedöms påverka fasaden negativt 

 Tak över trapphus och hiss har höjts till samma höjd som den 
ursprungliga delen 

  

Ändringarna har inte anmälts till bygglovsavdelningen innan de utförts utan 
uppdagades i samband med slutsamrådet. 

Byggherren har inkommit med antikvariskt utlåtande gällande ändringarna, och 
kommunens kulturmiljöansvariga har lämnat sitt yttrande. Det man redan från 
början lagt vikt vid är att tillbyggnaden ska underordna sig det ursprungliga 
magasinet, det var viktigt att tillbyggnaden blev lägre. Nu är den del av 
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tillbyggnaden som består av trapphus och hisschakt lika hög som det 
ursprungliga magasinet, vilket var nödvändigt för att klara tillgängligheten till 
det översta planet. Detta har antikvarien och kommunens kulturmiljöansvariga 
bedömt påverka byggnadens kulturvärde negativt. Utöver det har entrétaket 
bedömts vara för stort och fasadventiler bedöms vara för framträdande, vilket 
påverkar fasaden negativt. 

 

Beslutsunderlag 
 Beräkning av byggsanktionsavgift ombyggnad, daterad 2020-03-13 
 Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad, daterad 2020-03-13 
 Protokoll från slutsamråd daterat den 2019-11-14 
 Förslag till kontrollplan etapp 1, daterad 2018-10-22 
 Utlåtande antikvarie, inkommen 2020-03-12 
 Utlåtande kultur och fritid, inkommen 2020-03-18 
 Entreprenörens förklaring och åtgärdsplan, inkommen 2020-04-20 

Ärendet 
Förutsättningar och villkor för startbeskedets giltighet 

 Bygglov med ärendenummer BYGG.2017.244 Del § 45 beviljat 2018-
06-14 

 Samordnande kontrollansvarig för byggprojektet är Tom Cidell med 
behörighet K 

 Protokoll från tekniskt samråd daterat 2018-08-28 

 Förslag till kontrollplan daterad 2018-10-22 

 Protokoll från slutsamråd med foton daterad 2019-11-14 

 Lägeskontroll inkommen 2020-02-24 

 Utlåtande från antikvarie innan utförande, inkommit 2018-06-28 

 Utlåtande från antikvarie efter utförandet, inkommit 2020-03-12 

 Utlåtande från Kultur- och fritidsavdelningen inkommit 2020-03-18 

 Utlåtande tillgänglighet, inkommit 2018-08-23 

 Energiberäkning daterad 2018-09-18 

 Brandskyddsbeskrivning daterad 2018-06-28 

 Brandkåren Attundas yttrande 2018-10-12 

Följande handlingar ska inlämnas till Bygg- och miljönämnden som 
underlag för slutbesked senast vid slutsamråd 



83 Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1  - BMN 20/0006-6 Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1  : Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2020-04-04 BMN 20/0006 

 
 

 

 Utlåtande från berörd kontrollansvarig enligt 10 kap. 11 § 6 pt. Plan- 
och bygglagen (PBL) 

 Verifierad kontrollplan 

 Besiktningsprotokoll OVK 

 Protokoll täthetsprovning 

 Relationshandling på utvändig VA 

 Kvitto/verifikation på beställning av radonmätning 

 Brandskyddsdokumentation och utförandekontroll brandsäkerhet 

 Sakkunnighetsintyg om att byggnadens läge överensstämmer med 
meddelat bygglov. Lägeskontroll. 

 Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av imkanal inklusive 
tillträdesanordningar på tak. 

 Samtliga egenkontroller ska finnas tillgängliga vid slutsamråd 

 Relationshandlingar avseende ändringar i förhållande till inlämnade 
bygglovshandlingar, med åtgärder enligt kulturenhetens yttrande. 

Övriga upplysningar 

 Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av 
startbeskedet förrän Bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked, 
om nämnden inte beslutar annat (10 kap. 4 § PBL). 

 Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den 
dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 § PBL). 

 Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen 
eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av plan- och 
bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut. En byggsanktionsavgift 
ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 
ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett 
sammanträde med tillsynsmyndigheten. Dock kan ändå en 
byggsanktionsavgift tas ut om man bryter mot bestämmelserna om 
startbesked i PBL kap 10. 

Kommunicering och yttranden 
Förslag till beslut  har delgetts den avgiftsskyldige, fastighetsägaren i det här 
fallet. Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig i ärendet till senast den 
2020-03-18.   

Inget yttrande har inkommit. 
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Förslag och motivering till beslut 
Bygglovsavdelningen har konstaterat att åtgärden är utförd och dokumenterad 
med fotografier och inmätning. 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- 

och bygglagen (PBL) (2010:900), samt 9 kap. 7 § plan- och 
byggförordningen, (2011:338), PBF, påförs ägaren till fastigheten 
Jörgen Bladh en byggsanktionsavgift om 215 865 kronor enligt 
uträkning (80 114 kronor för ombyggnation och 135 751 kronor för 
tillbyggnation). 
Avgiften ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader efter 
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.  

En faktura kommer att skickas ut separat. 

2. Bygg- och miljönämnden beviljar startbesked i efterhand enligt PBL 10 
kap. 23 §, med villkoret att punkterna 2, 4 och 6 i yttrande från 
kulturenheten gällande vita friskluftsventiler, höjd takhöjd på trapphus 
och skärmtak över entrén åtgärdas inför slutsamråd. 

 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 
eller en anmälan. 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
bland annat om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens 
storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen PBF. En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Av 9 kap. 3 a § plan- och byggförordningen följer att om en 
byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat 
en åtgärd innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska avgiften 
bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den 
avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades hade fått bygglov för åtgärden, eller 
hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. I detta ärende har 
byggsanktionsavgiften satts ner till hälften för att åtgärden beviljats bygglov 
innan byggnadsarbetena hade påbörjats. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen med hänvisning till utfört 
tillsynsbesök och slutsats att om- och tillbyggnad uppförts och att en 
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byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen ska tas ut då fastighetsägaren 
påbörjat åtgärden i strid mot plan- och bygglagen utan att startbesked beviljats. 

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att sätta ned 
avgiften föreligger inte. Avgiften bedöms stå i proportion till åtgärden. 

Lagrum 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen (PBL) 
eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten Bygg- och 
miljönämnden i detta fall ta ut en byggsanktionsavgift enligt PBL 11 kap. 51 §. 

Av PBL 11 kap. 54 § följer att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 
tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Vidare enligt PBL 11 kap. 55 § ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om 
överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut. 

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige.  

Av plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap. § 2 följer att om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje 
sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med 
detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige 
har fått skälig tid att vidta rättelse.  
Enligt 9 kapitlet 2 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) PBL krävs bygglov för 
nybyggnad. 

Enligt 9 kapitlet 2 § 3a PBL krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 
senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till 
utan att den avsedda användningen kommit till stånd. 

Av 11 kapitlet 53 § PBL, följer att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Enligt 10 kapitlet 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov eller rivningslov, eller en 
anmälan. 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggnadsavgift tas ut av: 
 den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser,  
 den som begick överträdelsen, eller  
 den som har fått en fördel av överträdelsen.  
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Datum Vår beteckning 7 (7)  
2020-04-04 BMN 20/0006 

 
 

 

Av 11 kapitlet 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta 
ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 

Av 9 kapitlet 1 § PBF framgår att byggsanktionsavgiften fastställs med 
tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften 
fattas. Pris-basbeloppet för år 2020 uppgår till 43 500 kronor.  
 
Av 1 kapitlet 7 § 1 PBF framgår att sanktionsarea är den area som i fråga om 
en lovpliktig åtgärd motsvarar brutto-eller öppenarean eller en kombination av 
dessa minskad med 15 kvm. 

Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid (rättelseföreläggande). 

Med stöd av 11 kapitlet 40 § PBL överlämnas beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregister. 

Barnperspektiv 
Barn bedöms inte påverkas negativt av åtgärden i fråga.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Markus Dalaholm Lervik  

 Byggnadsinspektör  

 

Bilagor 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift ombyggnad, daterad 2020-03-13 
2. Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad, daterad 2020-03-13 
3. Protokoll från slutsamråd daterat den 2019-11-14 
4. Förslag till kontrollplan etapp 1, daterad 2018-10-22 
5. Utlåtande antikvarie, inkommen 2020-03-12 
6. Utlåtande kultur och fritid, inkommen 2020-03-18 
7. Entreprenörens förklaring och åtgärdsplan, inkommen 2020-04-20 

Beslut sänds till 
• Fastighetsägare 
• Kontrollansvarig 
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Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Frötuna 2:3

Bilaga nummer  1

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2017.244

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Ändring av byggnads planlösning eller ändring
som berör de bärande delarna

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad
eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area  266

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 11 § 3 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4 plan och bygglagen eller
anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3 och som berör de bärande delarna eller påverkar planlösningen
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tilllägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den
sanktionsarea som berörs av ändringen.

Beräkning

Sanktionsarea  251

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  ((0,25*pbb)+(0,0125*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning  ((0,25*47300)+(0,0125*47300*251))/2

Beräknad sanktionsavgift
 

80 114 kr
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Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Frötuna 2:3

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  Bygg.2017.244

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad
eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Ja (sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §)

Area  252

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 3 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur eller
idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av
tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  237

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  ((1*pbb)+(0,02*pbb*sanktionsarea))/2

Beräkning  ((1*47300)+(0,02*47300*237))/2

Beräknad sanktionsavgift
 

135 751 kr
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1 (4)
PROTOKOLL

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:
Hany Touman

Datum Vårt diarienummer

2019-11-14 BYGG.2017.244

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

Frötuna Gård §
19793 Bro

PROTOKOLL SLUTSAMRÅD

Diarienummer: BYGG.2017.244
Ärendet avser: Bygglov för om- och tillbyggnad av magasin till konferenslokal samt
nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1
Adress: Frötunavägen 1
Fastighet: FRÖTUNA 2:3
Sökande:

Besöksdatum: 2019-11-14
Närvarande:
Henrik Steiner, Arkitekt/TE/Arkitektriket
Patrik Borin, Arkitekt/Arkitektriket
Tom Cidell, Kontrollansvarig
Ilona Slusarozyh, Arbetsledare/GGSS
Gregory Skrzypek, VD/GGSS
Markus Dalaholm Lervik, Byggnadsinspektör/Upplands-Bro kommun
Hany Touman, Byggnadsinspektör/Upplands-Bro kommun

1. Status:
Tillbyggnad och ombyggnad av magasin har utförts utan startbesked (dvs. etapp 1 och 2).
Verksamheten är inte i bruk. Möbler (sängar, matbord, stolar finns dock i byggnaden).
Verksamheten får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer 2 (4)
2019-11-14 BYGG.2017.244

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

VY 1

VY 2

Etappindelning
För att erhålla startbesked i efterhand för etapp 1 och 2 krävs som ni tidigare fått information
om ett konstruktionspaket med:
1. Bevis på dimensionering enligt EKS: t.ex. föreskrifter, konstruktionsritningar, beräkningar
för grund, stomme, hisschakt, tak. Principen är att en konstruktör utför detta moment och gör
förstapartskontroll på sitt arbete.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer 3 (4)
2019-11-14 BYGG.2017.244

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

2. Bevis på dimensioneringskontroll enligt EKS. Dokumentation som visar utförd
dimensioneringskontroll. Ni ska skriva in datum för när kontrollen utförs. Principen är att en
annan konstruktör än den dimensionerande utför detta moment, en s.k. andrapartskontroll. En
och samma konstruktör kan alltså inte utföra både dimensionering och
dimensioneringskontroll.

Det kan behövas ytterligare redovisning för etapp 2. Se samrådsprotokoll med efterföljande
korrespondens för svar.

Sanktionsavgift kommer att hanteras i detta ärende vid senare tillfälle. Sanktionsavgift
kommer att riktas mot byggherre. I nuläget fokuseras dock på byggdelen av ärendet.

2. Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har
följts:
Kontrollansvarig har varit ute på fastigheten innan byggnadsarbeten påbörjats.
Kontrollansvarig har inte haft kännedom om att byggnadsarbeten påbörjats.
Kontrollansvarig har således inte besökt byggarbetsplatsen tidigare.
Kontrollpunkter i kontrollplanen har mot bakgrund av detta inte kunnat följas upp.
Detta är första platsbesök som byggnadsinspektör bygglovsavdelningens inspektörer utför.

Verifieringar kommer att behövas inför slutbesked.

Enligt Henrik har arbetsmoment dokumenterats väl under byggnation vilket bör underlätta
verifiering i efterhand.

3. Avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna:
Bygglov:
- Dörrar och fönster i fasad etapp 1 överensstämmer inte med bygglov - utlåtande från
sakkunnig kulturvärden behövs. Har ni stämt av med er bygglovhandläggare? Är det aktuellt
med övriga avvikelser behöver ni anmäla detta.

Byggföreskrifter:
Vid rundvandring i etapp 1 och etapp 2 noterades nedanstående som behöver
bemötas/verifieras:
- El/Kopplingsdosa/rökdetektor duschrum 1tr etapp 2
- Fönster i våtrumszon 1tr etapp 2
- Stegdjup mindre än 25 cm i trappa
- Avsaknad av handledare i trappa
- Ingen tillgänglig ramp från altan utvändigt bv etapp 1 i enlighet med fastställd
bygglovsritning.
- Tillgängligt badrum 1tr etapp 1 ej enligt fastställd bygglovsplanritning, således ej
tillgängligt.
- Kök bv etapp 1 bedöms inte tillgängligt.
- Vissa dörrar till gästrum plan 2tr etapp 2 saknar märkning om brandklassning.
- Genomföringar i vägg mellan korridor och gästrum - brandklass.
- Om barn kommer att vistas i verksamheten. Ställer krav på barnsäkerhet: säkerhetsspärr
fönster, avslagsvask kök osv.
- Avsaknad av säkerhetsglas fönster i fasad plan 1 tr etapp 1.
- Avsaknad av tvåvägskommunikation iplan 1 tr etapp.
- Projekteringsfel korridorsbredd plan 1tr etapp 1?
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer 4 (4)
2019-11-14 BYGG.2017.244

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

Mot bakgrund av att flertalet förmodade brister noterades vid detta korta besök föreslås att det
utöver verifiering av kontrollpunkterna i kontrollplanen tas in en välrenommerad
besiktningman som besiktigar etapp 1 och 2 utifrån PBL, PBF, BBR.

4. Den kontrollansvariges utlåtande som underlag för slutbesked:
Ska innehålla eventuella anmärkningar.

5. Den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på
byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande:
Se punkt 2. Kommande besök ska dokumenteras och visas upp inför slutbesked.

6. Behov av andra åtgärder:
Se punkt 1, 2, 3.

7. Förutsättningar för slutbesked:
Se samrådsprotokoll och övriga noteringar i detta protokoll.

8. Övrigt:
Kan bli aktuellt med gemensamt slutmöte när allt är klart med Brandkåren Attunda.

Kopia för kännedom
Kontrollansvarig: Tom Cidell

För bygg- och miljönämnden

Hany Touman
Bygglovhandläggare/inspektör
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 HUSKVALITET AB 
Ripvägen 3A  Tel: 070-755 36 66    
132 47   Saltsjö-Boo         Mail: info@huskvalitet.se 
www.huskvalitet.se 
 

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. 
enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen 

 
 
 
 
 
 

 
Fastighetsbeteckning: 
 

Frötuna 2:3 

Avser: 
Etapp 1 
Tillbyggnad av magasin.  

Byggherre: 
 

 
Kontrollansvarig: 
 

Tom Cidell 

Certifieringsorgan: 
 
SITAC 

Certifieringsnummer: 
 
SC0672-11 

 
 
 
 
 
 

 
Projektörer 
(namn på husleverantör/projektör som ansvarar för 
respektive projektörs egenkontroll. 

 
Entreprenörer 
(namn på person som ansvarar för respektive entreprenörs 
egenkontroll. 
 

Arkitekt 

Arkitektriket AB 
Henrik Steiner        070-747 12 99    

Markentreprenör 

SLSA AB 
Simon Lindström     073-695 64 38 

Konstruktör bygg 
 
Eijs Jekabsons       072-181 64 64 

Byggentreprenör 

GGSS Bygg AB 
Gregory Skrzypek   070-080 91 01 

Konstruktör grund 

Energijägarna & Dorocell AB 
Jan Wikman           010-130 69 00                

VS-entreprenör 

GGSS Bygg AB 
Gregory Skrzypek   070-080 91 01  

Brandsakkunnig 

Brandgruppen AB         
Rickard Lindberg    070-880 06 89 

Kakelsättare 

GGSS Bygg AB 
Gregory Skrzypek   070-080 91 01 

Tillgänglighetssakkunnig 

Sweco Architects AB 
Minéia Frazao        08-522 952 27 

Elentreprenör 

GGSS Bygg AB 
Gregory Skrzypek   070-080 91 01 
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 HUSKVALITET AB 
Ripvägen 3A  Tel: 070-755 36 66    
132 47   Saltsjö-Boo         Mail: info@huskvalitet.se 
www.huskvalitet.se 
 

Kontrollpunkter 
Projektering 

Kontrollen avser Kontrolleras av Kontrolleras mot Producerad 
handling  

Signatur 

 Grundkonstruktion 
 

Konstruktör 
Markentreprenör 

EKS, eurokod, 
geoteknisk utredning 

K-ritning     
Konstruktion 
överbyggnad 

Konstruktör 
Byggentreprenör 

EKS, eurokod,  K-ritning  
 

 
  

Tillgänglighet/ 
användbarhet 

Arkitekt 
Bygglovshandläggare 
Sakkunnig 

BBR avsnitt 3 
Tillgänglighets 
beskrivning 

Bygglovsritningar  

 
Energihushållning 

Sakkunnig BBR avsnitt 9 Energiberäkning  
 

Brandskydd 
Sakkunnig BBR 5 Brandskydds 

beskrivning 
 

 
Dimensionering 

Sakkunnig EKS 10 K-handlingar  
 Dimensionerings 

kontroll 
Sakkunnig EKS 10 Intyg om utförd  

kontroll 
 

 
 
 
 
 
 

Kontrollpunkter 
Utförande 

Kontrollen avser Kontrolleras av Kontrolleras mot Kontrolleras  
genom 

Signatur 

Mark/Grundläggn Markförhållanden 
 

Markentreprenör 
 

Geoutredning vid behov Egenkontroll  
 Schaktbotten 

material 
Markentreprenör Anläggnings AMA -13 -”-  

 Packning  Markentreprenör Anläggnings AMA -13 -”-  
 Isolering Markentreprenör K-ritning grund           -”-  
 Dränrör placering Markentreprenör K-ritning grund           -”-  
 Armering i 

grundplatta 
Markentreprenör K-ritning grund        

 
-”-  

 Skydd mot radon Markentreprenör Radonboken -”-  
 Plac rör före 

gjutning 
Markentreprenör Planritning   -”-  

 Grundplattans 
storlek 

Markentreprenör Planritning -”-  
 Täckande 

betongskikt 
Markentreprenör K-ritning grund          -”-  

 
Fuktmätning 

Ansvarig Entreprenör/ 
Byggledare 

Fuktmätning av 
betongplatta innan 
golvläggning 

-”-  
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 HUSKVALITET AB 
Ripvägen 3A  Tel: 070-755 36 66    
132 47   Saltsjö-Boo         Mail: info@huskvalitet.se 
www.huskvalitet.se 
 

Kontrollpunkter 
Utförande 

Kontrollen avser Kontrolleras av Kontrolleras mot Kontrolleras  
genom 

Signatur 

Byggnadsstomme Väggutförande Byggentreprenör K-ritning   
  

Egenkontroll  
 Förankring syll Byggentreprenör K-ritning      

       
-”-  

 
Montage bjälklag 

Byggentreprenör K-ritning Enl 
monteringsanvisning     

-”-  

Luftspalter, vägg, 
mot yttertak 

Byggentreprenör K-ritning   -”-  
Konstruktion, 
utförande 

Byggentreprenö K-ritning  
 
  
 

-”-  

Förankring takstolar 
Byggentreprenör Enl 

monteringsanvisning 
-”-  

Mottagningskontroll Byggentreprenör K-handlingar   -”-  
Utförandekontroll Byggentreprenör K-handlingar/ 

monteringsanvisning 
-”-  

Brandskydd Sakkunnig Brandskyddsbeskrivn -”-  
     
  Datum Platsbesök  
Tillsyn 
grundläggning 

Kontrollansvarig  -”-  
Tillsyn 
stommontering 

Kontrollansvarig  -”-  
Arbetsplatsbesök 
med BN 

Kontrollansvarig  -”-  

Entreprenad Bes 
Kontrollansvarig  -”-  

Slutsamråd 
Kontrollansvarig  -”-  

     
Byggnad övrigt Tätskikt, utförande Byggentreprenör Enl 

monteringsanvisning 
Egenkontroll  

 
Fasad, panel 

Byggentreprenör Enl 
monteringsanvisning 

-”-  
 Överensstämmelse 

med bygglov 
Byggentreprenör/KA Bygglovsritningar  -”-  

 
Glassäkerhet 

Byggentreprenör/KA BBR avsnitt 8:353 -”-  

Tillgänglighet 
Byggentreprenör/KA Tillgänglighets 

beskrivning 
-”-  

Utrymningslarm  
Sakkunnig Brandskydds 

beskrivning 
-”-  

Utrymning 
Sakkunnig Brandskydds 

beskrivning 
-”-  

Trappor och räcken Byggentreprenör/KA BBR avsnitt 8:232-1 -”-  
Taksäkerhet Byggentreprenör/KA BBR avsnitt 8:241 -”-  
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 HUSKVALITET AB 
Ripvägen 3A  Tel: 070-755 36 66    
132 47   Saltsjö-Boo         Mail: info@huskvalitet.se 
www.huskvalitet.se 
 

Kontrollpunkt 
Dokumentation 

Kontrollen avser Kontroll av Kontrolleras mot Producerad 
handling 

Signatur 

 Utvändig 
ledningsdragning. 

Markentreprenör Nybyggnadskarta Relationsritning 
inlämnas till BN 

 
 Brandskydd Sakkunnig Brandskydds 

beskrivning 
Utlåtande av 
utförande, samt 
Brandskyddsdok 
inlämnas till BN 

 

 Antikvariskt värde Maria Wannberg Antikvariskt 
utlåtande 

Utlåtande att 
antikvariskt 
värde är bevarat 
inlämnas till BN 

 

 
Injustering vent/OVK 

Särskilt sakkunnig BBR 2:51 
BBR 2:52 

Protokoll 
inlämnas till BN 

 

Installation av Hiss 
Särskilt sakkunnig BFS 2018:8 Bes Protokoll 

inlämnas till BN 
 

Ljudmätning 
Särskilt sakkunnig Ljudklass C Protokoll 

inlämnas till BN 
 

Täthetsmätning 
klimatskal 

Särskilt sakkunnig BBR 6:255 
BBR 6:531 

Protokoll lämnas 
till byggherre 

 

Elsäkerhet 
Elentreprenör Elsäkerhetsverkets 

starkströms-
föreskrifter 

Egenkontroller 
till byggherre 

 

Vatten/Sanitet 
Rörentreprenör 
 

Säkervatten Egenkontroller 
till byggherre 

 

Tätskickt  
våtutrymmen 

Kakelsättare BBR avsnitt 6 
branchregler 

Egenkontroller 
till byggherre 

 

Imkanal 
Skorstensfejarmästare BBR 5:515 

BBR 8:24 
Besiktningsbevis 
inlämnas till BN 

 

Lägeskontroll 
Kommunen eller annan 
behörig lantmätare 

Nybyggnadskarta 
Bygglov 

Besiktningsbevis 
inlämnas till BN 

 

Relationsritningar 
Arkitekt 

 
Bygglovsritningar A-ritningar 

inlämnas till BN 
vid behov 

 

 
 
 
Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej 
utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. Byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller samhällets 
krav och regler. 
 
 
 
 
   
Ort och datum   
   

 
 

Kontrollansvarig   
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Bilder från platsbesök 2020-03-06 
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  YTTRANDE 1 (3)  

 Kultur- och fritidskontoret 
 Datum   Er beteckning 
Sara Hagström Yamamoto 
Kulturmiljöansvarig 
Kulturenheten 
08-51832161 
sara.hagstromyamamoto@upplands-bro.se 

2020-03-18   - 
 

 
 

 

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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Yttrande angående bygglovsärende 
ombyggnad av magasin, Frötuna 2:3, 
(BYGG.2017.244) 
 

Bakgrund 
Bygglovsärendet gäller om- och tillbyggnad av ett befintligt magasin till 
konferenslokal samt uppförande av en ny byggnad för gästboende i anslutning 
till magasinet. Magasinet är en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad från 
1800-talets slut.  Byggnaden ska anpassas efter de krav som 
ställs på offentliga byggnader idag med en utökad bekvämlighet, bättre 
tillgänglighet, säkrare utrymningsvägar etc. Magasinet byggs om 
till ett större samlingsrum för workshops på bottenplan samt sovplatser på plan 
1 och 2 till 30 sovplatser. 
 
Bygglov erhölls 2018-06-14. I bygglovet finns ett antikvariskt utlåtande, där 
det anges att Magasinsbyggnaden är ett mycket betydelsefullt inslag i 
landskapsbilden och är genom det känslig för exteriöra förändringar. Enligt de 
ritningar som bygglovet grundar sig på dras slutsatsen att tillbyggnaden är 
lägre än magasinet i höjd samt har en enklare utformning. Dess utformning och 
placering underordnas magasinet, vilket bibehåller magasinets uttryck som 
statusbyggnad på gården. Magasinet avviker dock något för att också markera 
att det inte är uppfört vid samma tid, genom stående panel och större fönster 
samt utan de dekorerande vita fasadbrädorna. Då fasaden på magasinet 
bibehålls och lagas återfår och förstärks dess ursprungliga status. Slutsatsen i 
utlåtandet är att ”Påverkan på magasinsbyggnadens kulturhistoriska värde 
bedöms som acceptabel och de utvändiga förändringarna som varsamma i 
enlighet med PBL 8:17”.  
 
I kontrollansvarigs redovisning av kontrollplanen anges i Tekniskt samråd 
2018-08-28 att kontrollen utförs genom byggherrens dokumenterade 
egenkontroll samt sakkunnigkontroll (OVK, TIL, KUL). Personer som är 
ansvariga för kontrollen ska vara namngivna i dokumentationen. I protokoll 
från 2019-11-14 anges att byggnadsarbetet utförts utan startbesked och har 
därför inte kunnat följas upp enligt kontrollplan. Byggnadsantikvarien skriver i 
det antikvariska slutintyget att hon inte informerats om ändringar under 
projektets fortskridande. Verksamheten får inte tas i bruk innan slutbesked 
meddelats. 
 
 



83 Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1  - BMN 20/0006-6 Byggsanktionsavgift och beslut om startbesked i efterhand för om- och tillbyggnad av magasin till  konferenslokal samt nybyggnad av gästboende på fastigheten FRÖTUNA 2:3, Frötunavägen 1  : 6_BYGG_2017_244_Yttrande kultur och fritid

 Upplands-Bro kommun Datum   2 (3)  
2020-03-09   

 
 

Den färdiga byggnationen avviker i flera avseenden från bygglovet. Relevant 
att utreda med avseende på kulturvärden är:  

1. Spröjs har tagits bort från magasinets fönster 
2. Vita friskluftsventiler har tillkommit i fasaden, både på den 

ursprungliga byggnaden och på den nya delen 
3. Fönster i förhöjt väggliv har utgått 
4. Tak ovan trapphus har höjts så det är samma höjd som den ursprungliga 

byggnadens tak. 
5. Utrymningstrappor har tillkommit, en på ursprunglig byggnads gavel, 

och en på tillbyggnadens gavel 
6. Ett stort skärmtak över entrén till trapphuset har tillkommit.  

 

Yttrande 
Yttrande om respektive avvikelse behandlas enligt samma nummerordning som 
ovan:  

1. Spröjsen som tagits bort i fönster är en modern plastspröjs. Antikvarien 
skriver i slutintyget att flera fönster är aluminiumfönster och att de 
fönster som nu satts in är träfönster. Åtgärden att ta bort plastspröjsarna 
har inte inneburit skada för kulturvärdena.   

2. Vita friskluftsventiler har tillkommit i fasaden, både på den 
ursprungliga byggnaden och på den nya delen. De vita, utstickande 
friskluftsventilerna är till sin utformning och färg alltför framträdande 
på magasinets fasad samt drar till sig uppmärksamheten alltför mycket 
till tillbyggnadens fasad.  
 
Åtgärd: Friskluftsventilerna på magasinets fasad tas bort och ändras till 
mera diskreta ventilationsgaller som målas i samma färg som 
magasinets fasad. Friskluftsventilerna på tillbyggnadens fasad målas i 
samma färg som tillbyggnadens fasad. 
 

3. Eftersom fönster i förhöjt väggliv inte ursprungligen funnits i 
byggnaden under något skede är det endast till fördel för byggnadens 
kulturvärde att de utgick.  

4. Den höjda takhöjden på trapphuset, med resultat att taket går upp till 
det ursprungliga magasinets taknivå, är en allvarlig avvikelse i 
förhållande till den hänsyn till magasinsbyggnaden som ska tas enligt 
PBL 8:17. I det antikvariska utlåtandet i bygglovet är det en viktig 
grund till att åtgärden betecknades som hänsynsfull inom ramen för 
PBL 8:17 att tillbyggnaden genom sin lägre höjd underordnar sig den 
ursprungliga byggnaden, med syfte att bibehålla magasinets uttryck 
som statusbyggnad på gården och i landskapsbilden. I det antikvariska 
slutintyget dras slutsatsen att med denna avvikelse från bygglovet (som 
heller inte kommunicerats med varken antikvarie eller kommun) 
försvagar magasinets status som självständig byggnadsvolym. De två 
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 Upplands-Bro kommun Datum   3 (3)  
2020-03-09   

 
 

byggnadsvolymerna kan på håll tolkas som en byggnad uppförd i 
vinkel. En konsekvens av avvikelsen är, enligt slutintyget, att 
magasinsbyggnadens status (historiskt sett) inte längre är avläsbar. 
Tillbyggnadens höjd kan tolkas som ett bostadshus av betydelse.  

Åtgärd: Avvikelsen i tillbyggnadens höjd är en grov avvikelse från 
bygglovet, i förhållande till den hänsyn enligt PBL 8:17 som bygglovet 
grundade sig på. Byggnadsnämnden bör gå vidare med ett lämpligt 
föreläggande eller annan påföljd i enlighet med PBL.  

5. Utrymningstrappor har tillkommit, en på ursprunglig byggnads gavel, 
och en på tillbyggnadens gavel.  

 
Utrymningstrappor var enligt utsagor i ärendet nödvändiga för 
brandskyddet, vilket medför att brandstegar (föreslagen åtgärd för att ta 
hänsyn till kulturvärdena) inte var något möjligt alternativ.  
 
Ingen åtgärd ang. trapporna förordas, dock hade det varit till stor fördel 
för byggnaden och gårdsmiljön att ge trapporna en utformning och 
karaktär som harmoniserade med magasinsbyggnaden men ändå 
motsvarade brandskyddskrav. Om kontrollplanen, inklusive samverkan 
med sakkunnig KUL, hade följts hade bättre förutsättningar skapats för 
att hitta en sådan alternativ utformning. 

 
6. Ett stort skärmtak över entrén till trapphuset har tillkommit. I 

antikvariska slutintyget dras slutsatsen att skärmtaket är ett för miljön 
främmande inslag. Det är stort, inbyggt i fasaderna samt vilar på 
stolpar. Om skärmtaket togs bort skulle de två byggnadernas 
självständighet förstärkas.  
 
Åtgärd: Skärmtaket tas bort. Vid behov av ett skärmtak kan istället ett 
litet skärmtak precis ovan dörren monteras.  

 
 
 
Sara Hagström Yamamoto 
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Svar Avseende Yttrande 2020-03-18 / Kultur & Fritidskontoret. 

1.  

Avseende fönster med Spröjs / utan Spröjs har vi på inrådan av Antikvariens första platsbesök 

tagit bort spröjs.  

 

Fönster i fasad har inte bytts ut eller ändrats utifrån annat än inrådan att ta bort befintlig 

spröjs. Det föreligger inga större hinder att återställa spröjs om det finns krav på det, men vi 

uppfattar det som att sådana krav inte finns från kulturenheten. 

- Av oss föreslagen åtgärd: Ingen. 

2. 

Ventiler i fasad är anpassade, utvecklade  och redovisade i ventilationshandlingar avseende 

startbesked med hänsyn till krav gällande varje enskilt rums ventilationskrav. För att få en bal-

anserad ventilation med värmeåtervinning föll valet på ett FTX-system. Ett sådant system byg-

ger på utspridda mindre fläktar som sitter i friskluftsventilerna, vilka sköter både till- och från-

luft. Så att helt byta ut detta system blir väldigt dyrt och förändrar hela ventilationslösningen.  

För att friskluftsventilerna skall synas så lite som möjligt kan vi anpassa dem i fasaden färg.  

- Av oss föreslagen åtgärd: Anpassa utsidan på friskluftsventilerna till fasadens färg. 

Arkitektriket AB  |  Svartensgatan 10  |   166 20 Stockholm  |  Tel. 070-7471299

8 April 2020
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3. 

I enlighet med Kulturenhetens yttrande, och Antikvariskt önskemål. 

- Av oss föreslagen åtgärd: Ingen. 

4. 

Avvikelsen i tillbyggnadens höjd drevs av att hiss skall gå till alla våningsplan. Så denna förän-

dring är gjord för att försöka följa alla krav, inte att komma undan från några.  

För att erhålla bygglov skall vi bygga in hiss till alla våningsplan, för att erhålla startbesked 

skall vi redovisa K-handlingar gällande trappor samt att Tillgänglighetskrav och Brandsky-

ddskrav skall följas avseende hiss. Således har vi redovisat Takhöjden avseende Trapphus i 

såväl K-Handlingar för Trapphus och Hiss Schakt som genom A-ritning.  

I enlighet med Antikvariskt utlåtande så har vi dessutom lyckats göra detta på ett sätt som 

uppfyllt alla krav för ett godkänt Antikvariskt beslut. 

Vi upplever det som märkligt att vi skall beläggas med föreläggande efter att 1) förändringarna 

tillkommit genom krav från myndigheter, och 2) vi uppfyllt krav från alla berörda avseende An-

tikvariska beslut, Brandskyddsbeslut,  Tillgänglighetskrav, Startbeskedkrav,  Bygglovskrav.  

- Av oss föreslagen åtgärd: Ingen. 

Arkitektriket AB  |  Svartensgatan 10  |   166 20 Stockholm  |  Tel. 070-7471299
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info@arkitektriket.se 
www.arkitektriket.se

5. 

Gällande Brandskyddstrapporna så har Brandskyddskonsulter ej godkänt andra alternativ vilket 

vi redovisat på A-ritningar samt i K-handlingar avseende Startbesked. 

- Av oss föreslagen åtgärd: Ingen. 

6. 

Skärmtak har tillkommit i enlighet med önskemål avseende Tillgänglighetskrav.  

Det existerande skärmtaket är relativt litet och täcker ingången till byggnaden. Vi har fått det 

godkänt av Antikvariskt utlåtande. Kulturenheten efterlyser att det rivs och vi vid behov mon-

terar ”ett litet skärmtak precis ovanför dörren”. Vi valde denna lösning då vi tycker den på ett 

vackert och funktionellt sätt kompletterar byggnaderna varför vi upplever denna förändring 

som relativt onödig. Men om det är nödvändigt för att vi skall få komma igång med verk-

samheten kan vi förstås ta kostnaden av att riva det som finns och bygga ett nytt, av Kulturen-

heten bestämt och godkänt, litet skärmtak.   

- Av oss föreslagen åtgärd. Kommunen får bestämma om de önskar att vi byter ut det exis-

terande entrétaket. 

Arkitektriket AB  |  Svartensgatan 10  |   166 20 Stockholm  |  Tel. 070-7471299
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Markus Dalaholm Lervik 

Bygglovsavdelningen 

markus.lervik@upplands-bro.se 

2020-05-29TILLSYN.2019.34 

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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Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap. 13 § plan- och
byggförordningen, (2011:338), PBF, påföra ägarna till  HÄRNEVI 6:98

 en byggsanktionsavgift om
4 493 kronor på grund av att tillbyggnad av carport och förråd uppförts
utan att startbesked meddelats.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § PBL
samt 9 kap. 13 § PBF påförs ägarna till  HÄRNEVI 6:98 

en byggsanktionsavgift om 11 825
kronor på grund av att växthus uppförts utan att startbesked meddelats.

3. Avgift om 1 848 kronor för inmätning av byggnader ska debiteras
ägarna till  HÄRNEVI 6:98 .
Avgifterna ska betalas till Upplands-Bro kommun inom två månader
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

En faktura kommer att skickas ut separat.

4. Bygg- och miljönämnden förelägger fastighetsägaren att vidta rättelse
och riva tillbyggnaden med stöd av 11 kap. 20 § PBL. Den tillbyggda
olovliga byggnadsdelen som används som förråd ska vara borttaget från
fastigheten senast den 1 oktober 2020.

5. Bygg- och miljönämnden förelägger fastighetsägaren att inkomma med
ansökan om bygglov för växthuset senast 1 oktober 2020 med stöd av
11 kap. § 17 plan- och bygglagen.

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 
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Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-05-29 BMN 20/0006 

 
 

 

Sammanfattning 
Den  2019-11-08 år kom anmälan  in till Bygg- och miljönämnden gällande 
Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus på HÄRNEVI 6:98. Det 
framkom att bägge byggnadsverk uppförts utan startbesked från bygg- och 
miljönämnden. 

Bägge byggnadsverk är placerade på plusprickad mark som enligt detaljplanen 
får bebyggas med garage/uthus. Enligt detaljplanen ska garage/uthus placeras 
minst 1 meter från tomtgräns, men får sammanbyggas på tomtgräns om berörd 
granne medger det. 

Tillbyggnaden till carport/förråd är placerad 5 cm från tomtgräns mot 
kommunägt dike och väg och kan därmed inte få bygglov i efterhand. Ett 
rättelseföreläggande ska därmed riktas mot fastighetsägarna. 

Växthuset är placerat mer än 2 meter från samma dike och väg och uppfyller 
detaljplanens bestämmelser. Det är därmed möjligt att bevilja bygglov i 
efterhand, varför ett lovföreläggande ska riktas mot fastighetsägarna. 

Bägge byggnadsverk bedöms vara bygglovspliktiga, men har uppförts utan 
bygglov och startbesked. Därför ska fastighetsägarna påföras en 
byggsanktionsavgift för varje byggnad. 

Utöver anmälan, som är anonym, har inga grannar hört av sig gällande 
byggnadsverken.  

Beslutsunderlag 
 Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad, upprättad den 2020-05-

27 
 Beräkning av byggsanktionsavgift komplementbyggnad, upprättad den 

2020-05-27 
 Lägeskontroll, inkommen 2020-04-29 
 Tillsynsrapport, upprättad den 2020-02-25 
 Flygfoton från 2018 
 Fotografier från tillsynsbesök, tagna 2019-12-03 
 Anmälan som inkom den 2019-11-08 
 Fastighetsägarens yttrande över tillsynsraporten, inkommet den 2020-

04-01 
 Fastighetsägarens förklaring till beslut den inkom 20xxx-xx-xx 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29   
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Ärendet 

Fastighetsägare 
Fastighetsägare: 

 

 

Fastighetsägarens adress:  

BEGONIASLINGAN 3 

19736 

BRO 

 
Kommunicering och yttranden 
Förslag till beslut och tillsynsprotokoll med tillhörande handlingar delges den 
avgiftsskyldige, fastighetsägarna i det här fallet. Fastighetsägarna har haft 
möjlighet att yttra sig i ärendet till senast den 2020-06-15.   

Ett yttrande har inkommit från fastighetsägaren den 2020-04-01 och läggs som 
underlag för beslut. 

 
Påföljder 
Bygglovsavdelningen har konstaterat att åtgärden är utförd och dokumenterad 
med fotografier, flygfoton och inmätning. 

Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs det bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden har 
gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller rivningslov, 
eller en anmälan. 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL. 

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut 
bland annat om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens 
storlek framgår av 9 kap. plan- och byggförordningen PBF. En 
byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 
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Bygglovsavdelningen gör bedömningen med hänvisning till utfört 
tillsynsbesök och slutsats att byggnad/byggnadsdel uppförts och att en 
byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen ska tas ut då fastighetsägaren 
påbörjat åtgärden i strid mot plan- och bygglagen utan att startbesked beviljats 

och det att bygglov för åtgärderna saknats.  

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift, eller för att sätta ned 
avgiften föreligger inte. Avgiften bedöms stå i proportion till åtgärden.  

Rättelseföreläggande: Utöver att byggsanktionsavgift ska tas ut gör 
bygglovsavdelningen bedömningen att tillbyggnaden av carport/förråd inte kan 
beviljas bygglov i efterhand. Därför bedömer bygglovsavdelningen att Bygg- 
och miljönämnden ska förelägga fastighetsägaren att riva tillbyggnaden med 
stöd av PBL 11 kap. 20 §.  

Tillbyggnaden ska vara riven och borttagen från fastigheten innan den 1 
oktober 2020 och marken ska då vara återställd till det den var innan åtgärden.  

Föreläggande om bygglov: Utöver att byggsanktionsavgift ska tas ut gör 
bygglovsavdelningen bedömningen att växthuset sannolikt kan beviljas 
bygglov i efterhand. Därför bedömer bygglovsavdelningen att Bygg- och 
miljönämnden ska förelägga fastighetsägaren att söka bygglov för växthuset 
enligt PBL 11 kap. 17 §. Bygglovsansökan ska vara inskickad till nämnden 
senast den 1 oktober 2020. 

 

Lagrum 
Lagrum byggsanktionsavgifter 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och bygglagen (PBL) 
eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL ska tillsynsmyndigheten Bygg- och 
miljönämnden i detta fall ta ut en byggsanktionsavgift enligt PBL 11 kap. 51 §. 

Av PBL 11 kap. 54 § följer att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om 
rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har 
tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

Vidare enligt PBL 11 kap. 55 § ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om 
överträdelsen har medfört att ett vite har dömts ut. 

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige.  

Av plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap. § 2 följer att om en 
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje 
sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med 
detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till 
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högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige 
har fått skälig tid att vidta rättelse.  
Enligt 9 kapitlet 2 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) PBL krävs bygglov för 
nybyggnad. 

Enligt 9 kapitlet 2 § 3a PBL krävs bygglov om en byggnad helt eller delvis tas i 
anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden 
senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till 
utan att den avsedda användningen kommit till stånd. 

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid rivning av en 
byggnad eller en del av en byggnad enligt 6 kapitlet 5 § plan- och 
byggförordningen PBF. 

Enligt 7 kapitlet 15 § 1p och 2p miljöbalken, MB, får inom ett 
strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras. byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt. Enligt 7 kapitlet 15 § 1p, 3p MB, får inom ett 
strandskyddsområde inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för byggnader, anläggningar med mera. Om särskilda skäl föreligger 
kan dock åtgärden godtas genom att dispens meddelas med stöd av 7 kap. 18 § 
MB. 

Av 11 kapitlet 53 § PBL, följer att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Enligt 10 kapitlet 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov eller rivningslov, eller en 
anmälan. 

Enligt 11 kapitlet 57 § PBL ska en byggnadsavgift tas ut av: 
 den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser,  
 den som begick överträdelsen, eller  
 den som har fått en fördel av överträdelsen.  

 
Av 11 kapitlet 58 § PBL framgår att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta 
ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att 
yttra sig. 

Av 9 kapitlet 1 § PBF framgår att byggsanktionsavgiften fastställs med 
tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften 
fattas. Pris-basbeloppet för år 2019 uppgår till 46 500 kronor.  
 
Av 1 kapitlet 7 § 1 PBF framgår att sanktionsarea är den area som i fråga om 
en lovpliktig åtgärd motsvarar brutto-eller öppenarean eller en kombination av 
dessa minskad med 15 kvm. 
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Av 11 kapitlet 20 § PBL framgår att om det på en fastighet eller i fråga om ett 
byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom 
en viss tid (rättelseföreläggande). 
Med stöd av 11 kapitlet 40 § PBL överlämnas beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregister.  
 
Lagrum förelägganden 
Lovföreläggande enligt PBL 11 kap. 17 § Om en åtgärd som kräver bygglov, 
rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett 
föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en 
viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden. 

Åtgärdsföreläggande enligt PBL 11 kap. 19 § Om en byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman 
för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en 
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga 
denne 
att inom en viss tid vidta åtgärden. 

Rättelseföreläggande enligt PBL 11 kap. 20 § Om det på en fastighet eller i 
fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att 
vidta rättelse inom en viss tid. 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer 
än tio år från överträdelsen. 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att 
någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett 
väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. 

Föreläggande om underhållsutredning PBL 11 kap. 18 § Om det brister i 
underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig 
att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant 
uppdrag, ska nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att 
inom en viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska 
betala kostnaderna för uppdraget. 

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2. 

Rivningsföreläggande enligt PBL 11 kap. 21 § Om ett byggnadsverk är 
förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig 
tid, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva 
byggnadsverket. 
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Barnperspektiv 
Barn ska växa upp i säkra hem. Oanmälda och okontrollerade installationer 
som innebär negativ påverkan på brandsäkerheten i bostäder får inte 
förekomma enligt svensk lag.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Markus Dalaholm Lervik  

 Byggnadsinspektör  

 

Bilagor 
1. Beräkning av byggsanktionsavgift tillbyggnad, upprättad den 2020-05-27 
2. Beräkning av byggsanktionsavgift komplementbyggnad, upprättad den 

2020-05-27 
3. Lägeskontroll, inkommen 2020-04-29 
4. Tillsynsrapport, upprättad den 2020-02-25 
5. Flygfoton från 2018 
6. Fotografier från tillsynsbesök, tagna 2019-12-03 
7. Anmälan som inkom den 2019-11-08 
8. Fastighetsägarens yttrande över tillsynsraporten, inkommet den 2020-04-01 
9. Fastighetsägarens förklaring till beslut den inkom 20xxx-xx-xx 
10. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-05-29 

Beslut sänds till 
• Fastighetsägarna 
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  HÄRNEVI 6:98

Bilaga nummer  1

Byggnadsnämndens diarienummer  Tillsyn.2019.34

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  18

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,08
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea  3

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (0,08*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,08*47300)+(0,005*47300*3)

Beräknad sanktionsavgift
 

4 493 kr
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning  HÄRNEVI 6:98

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  Tillsyn.2019.34

Ärendebeskrivning

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

 Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

 Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

 Nej

Area  10

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning

Sanktionsarea  0

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel  (0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning  (0,25*47300)+(0,005*47300*0)

Beräknad sanktionsavgift
 

11 825 kr
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TJÄNSTEANTECKNING

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:
Markus Dalaholm Lervik

Datum Vårt diarienummer

2019-12-18 TILLSYN.2019.34

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

BEGONIASLINGAN 3
19736 BRO

Tjänsteanteckning

Diarienummer: TILLSYN.2019.34
Ärendet avser: Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus
Adress: Begoniaslingan 3
Fastighet: HÄRNEVI 6:98

Besöksdatum: 2019-12-03
Närvarande: Markus Dalaholm Lervik Byggnadsinspektör

Sandra Binggeli Administrativ handläggare
Fastighetsägare
Fastighetsägare

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen att carport byggts till med förråd och att ett
fristående växthus byggts på tomten.

Fastighetsägaren informerades om regler för bygglovsbefriade- och anmälningspliktiga
byggnader, särskilt avstånd till tomtgräns som ska vara 4,5 meter såvida man inte har berörd
grannes godkännande, och regler för tillbyggnader respektive fristående byggnader.

Bägge byggnadsverk är placerade närmre tomtgräns än vad som är tillåtet för bygglovsbefriade
byggnader. En av de börda grannarna är en allmän väg som ägs av kommunen. Av en sådan
granne kan man inte få medgivande för en närmre placering.

Tillbyggnaden på carporten ser även ut att vara placerad över tomtgränsen och in på nämnda
vägfastighet, vilket syns på det flygfoto som togs 2018.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen följande av det fastighetsägarna sa: De har
läst om bygglovsbefriade åtgärder på kommunens hemsida och pratat med flera olika grannar
om vad de tänkt bygga. Grannarna har enligt fastighetsägarna inte haft några synpunkter på de
planerade åtgärderna.

De har även tagit hjälp av mättekniker för att få tomtgränserna utsatta, bland annat för att den
nyligen planterade häcken skulle hamna på rätt sida om fastighetsgränsen.

Fotodokumentation från tillsynsbesöket
- Foton med numrering motsvarande numrering på fastighetskarta. Bild 1 och 2 visar förrådet
sett från fram- respektive baksida. Bild 3 visar växthuset.
- Flygfoto med de två byggnadsverken markerade.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer 2 (4)
2019-12-18 TILLSYN.2019.34

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

Ärendegång
Ärendet kommer handläggas vidare och tas upp för beslut av bygg- och miljönämnden.
Fastighetsägaren kommer få ta del av förslag till beslut och få möjlighet att yttra sig innan
nämndsammanträdet.

Information
Enligt 11 kap. 54 § plan- och bygglagen ska inte sanktionsavgift tas ut om rättelse sker innan
ärendet tas upp till överläggande av bygg- och miljönämnden. En sådan rättelse innebär att
berörda byggnadsverk rivs och marken återställs.

Enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen kan beslut som fattats av bygg- och miljönämnden
överklagas till länsstyrelsen.

Om ni vill lämna in handlingar eller kontakta oss skriftligt, använd bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering alternativt via post.

För bygg- och miljönämnden

Markus Dalaholm Lervik



84 Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus - BMN 20/0006-7 Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus : 4_TILLSYN_2019_34_Tjänsteanteckning fråm tillsynsbesök Bilaga 4

3 (4)
TJÄNSTEANTECKNING

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Handläggare:
Markus Dalaholm Lervik

Datum Vårt diarienummer

2019-12-18 TILLSYN.2019.34

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

Dirk Hazenoot

BEGONIASLINGAN 3
19736 BRO

Tjänsteanteckning

Diarienummer: TILLSYN.2019.34
Ärendet avser: Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus
Adress: Begoniaslingan 3
Fastighet: HÄRNEVI 6:98

Besöksdatum: 2019-12-03
Närvarande: Markus Dalaholm Lervik Byggnadsinspektör

Sandra Binggeli Administrativ handläggare
Fastighetsägare
Fastighetsägare

Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen att carport byggts till med förråd och att ett
fristående växthus byggts på tomten.

Fastighetsägaren informerades om regler för bygglovsbefriade- och anmälningspliktiga
byggnader, särskilt avstånd till tomtgräns som ska vara 4,5 meter såvida man inte har berörd
grannes godkännande, och regler för tillbyggnader respektive fristående byggnader.

Bägge byggnadsverk är placerade närmre tomtgräns än vad som är tillåtet för bygglovsbefriade
byggnader. En av de börda grannarna är en allmän väg som ägs av kommunen. Av en sådan
granne kan man inte få medgivande för en närmre placering.

Tillbyggnaden på carporten ser även ut att vara placerad över tomtgränsen och in på nämnda
vägfastighet, vilket syns på det flygfoto som togs 2018.

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsavdelningen följande av det fastighetsägarna sa: De har
läst om bygglovsbefriade åtgärder på kommunens hemsida och pratat med flera olika grannar
om vad de tänkt bygga. Grannarna har enligt fastighetsägarna inte haft några synpunkter på de
planerade åtgärderna.

De har även tagit hjälp av mättekniker för att få tomtgränserna utsatta, bland annat för att den
nyligen planterade häcken skulle hamna på rätt sida om fastighetsgränsen.

Fotodokumentation från tillsynsbesöket
- Foton med numrering motsvarande numrering på fastighetskarta. Bild 1 och 2 visar förrådet
sett från fram- respektive baksida. Bild 3 visar växthuset.
- Flygfoto med de två byggnadsverken markerade.
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Samhällsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Datum Vårt diarienummer 4 (4)
2019-12-18 TILLSYN.2019.34

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

Ärendegång
Ärendet kommer handläggas vidare och tas upp för beslut av bygg- och miljönämnden.
Fastighetsägaren kommer få ta del av förslag till beslut och få möjlighet att yttra sig innan
nämndsammanträdet.

Information
Enligt 11 kap. 54 § plan- och bygglagen ska inte sanktionsavgift tas ut om rättelse sker innan
ärendet tas upp till överläggande av bygg- och miljönämnden. En sådan rättelse innebär att
berörda byggnadsverk rivs och marken återställs.

Enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen kan beslut som fattats av bygg- och miljönämnden
överklagas till länsstyrelsen.

Om ni vill lämna in handlingar eller kontakta oss skriftligt, använd bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se för enklare hantering alternativt via post.

För bygg- och miljönämnden

Markus Dalaholm Lervik
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Flygfoto från 2018 med de två byggnadsverken markerade 
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Foto 1 och 2 förråd på carport, fram- och baksida 
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Foto 2 växthus, sett från baksida carport 

 

 



84 Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus - BMN 20/0006-7 Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus : 7_TILLSYN_2019_34_Anmälan Bilaga 7



84 Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus - BMN 20/0006-7 Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus : 8_TILLSYN_2019_34_Fastighetsägarens yttrande, Bilaga 8

 1 (3) 
 

Upplands Bro 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsägarnas svar 

Rörande tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus, 

Begoniaslingan 3 på fastighet Härnevi 6:98  
 

Kommunen beteckning:  TILLSYN.2019.34, datum 2019-12-18 

 

Ärende: 
Kommunen gjorde tillsynsbesök 2019-12-18 på fastighet Härnevi 6:98 med avseende att inspektera 
byggnadsverken placerade närmare tomtgräns än vad är tillåtet för byggnadslovsbefriade byggnader. 
 
Fastighetsägaren informerades om regler för bygglovsbefriade- och anmälningspliktiga byggnader, 
särskilt avstånd till tomtgräns som ska vara 4,5 meter såvida man inte har berörd grannes 
godkännande och regler för tillbyggnader respektive fristående byggnader. 
 
Kommunen anser att förrådet även ser ut att vara placerad över tomtgränsen och in på kommunens 
ägda vägfastighet. Kommunen grundar sin tolkning på ett flygfoto tagen 2018. 
 

Yttrande: 
Fastighetsägarna vill påpeka följande som framkommer i tjänsteanteckningen: 

Punkt 1. Kommunens hänvisning stämmer inte med planbestämmelser 

Fastighetsägare påpekar att i kommunens utlåtande rörande om särskilt avstånd till tomtgräns, 4,5 
meter, inte överensstämmer med angivna planbestämmelser för området. Fastighetsägarna 
påpekade detta redan vid tillsynstillfälle. Markanvändning enligt planbestämmelser anger att marken 
får byggas ändå till fastighetsgränsen dock får endast bebyggas med garage eller uthus samt att 
byggnaden skall placeras minst 1,0 meter från gräns mot annan tomt eller sammanbygges i 
tomtgräns om grannen så medger. Se bilaga 1 Detaljplan 1, Kockbacka, Bro, Upplands-Bro kommun, 
se bilaga Detaljplan 1, Kockbacka, Bro, Upplands-Bro kommun1. 

 
1 Länk till Detaljplan 1, Kockbacka, Bro, Upplands-Bro kommun, se bilaga Detaljplan 1, Kockbacka, Bro, 
Upplands-Bro kommun: https://dpl.upplands-
bro.se/arcgisdata/detaljplaner/0208%20och%200208%C3%84/Plankarta%20Kockbacka%20blad%202.pdf  

Till Upplands Bro kommun 
 Samhällsbyggnadskontoret 
 Bygglovsavdelningen 

Avsändare: Dirk Hazenoot 
 Tuija Hazenoot Hanski 
 Begoniaslingan 3 
 197 36 Bro 
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Illustration i figur 1 uppvisar placeringen av förrådet och växthuset inom fastigheten. Förrådet ligger 

ca 1 meters avstånd från tomtgränsen mot diket och växthuset ligger ca 2,5 meters avstånd från 

tomtgränsen mot diket. 

 
Figur 1. Utdrag av Detaljplan 1, Kockbacka, Bro, Upplands-Bro kommun vilken innehåller 
planbestämmelse såsom fastighetsgränser och utnyttjandegrad/fastighetsindelning inom området 
 
Det kändes som ett naturligt val att placera ett förråd mellan carport och tujahäck då förrådet är 

nästan till omärkbart och smälter enkelt in i miljön. Den valda platsen anses dessutom vara utmärk 

med beaktande till bostadsområdets skönhetsvärden och estetik då förrådet inte blockerar utsikten 

över området från grannhus. Vi kommunicerade med alla våra grannar om förrådets placering och 

fick deras medgivande.  

 

Punkt 2: Flygfoton anses inte utgöra tillförlitligt faktaunderlag  

Fastighetsgränserna utstakades av kommunen i maj 2017. I februari 2020 hade vi kontakt med Alex 

Agafonov, Mätningsingenjör, Mät & GIS-enheten i Upplands-Bro kommun, gällande 

fastighetsgränser. Alex Agafonov har varit på plats och konstaterat att fastighetsgränserna stämmer 

enligt kommunen uppgifter. Se bilaga 2 E-post Alex Agafonov med datum 2020-02-27. 

 

Eftersom fastighetsgränserna stämmer med kommunens uppgifter och förrådet ligger ca 1 meters 

avstånd från den närmaste fastighetsgränsen kan flygfoton inte beaktas som tillförlitligt 

faktaunderlag för att göra en bedömning om förrådet placering förhållande till fastighetsgränsen. Se 

kommunens fotodokumentation från tillsynsbesöket bilaga 3 Flygfoto från 2018 med de två 

byggnadsverken markerade. 

 

Flygbilder innehåller fel i skala och läge som ökar ju längre ut från bildcentrum man kommer. Detta 

syns tydligt på kommunens redovisade flygbild att taket på huset är förskjutet i förhållande till 

husgrunden. Mao man kan tydligt se husets södra yttervägg, vilket tydliggör att bilden inte är 90 

graders vy direkt uppifrån.  Förskjutningen har uppmätts att vara ca 1,5 meter i sydlig riktning, vilket 

ger illusion att fastighetsgränsen har flyttats ca 1,5 meter söderut. Förskjutning med ca 1,5 meter ger 

en betydande lägesfel med intryck att förrådet ligger utanför tomtgränsen, vilket det inte gör i 

verkligheten. 
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Bilagor:  
 

Bilaga 1 Detaljplan 1, Kockbacka, Bro, Upplands-Bro kommun, se bilaga Detaljplan 1, 
Kockbacka, Bro, Upplands-Bro kommun 
 

 Bilaga 2 E-post från Alex Agafonov, Mätningsingenjör, Mät & GIS-enheten, 
Upplands-Bro kommun 
 

 Bilaga 3 Flygfoto från 2018 med de två byggnadsverken markerade, Kommunens 
fotodokumentation 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Dirk Hazenoot och Tuija Hazenoot Hanski 

 
 

 
Kontaktuppgifter: Telefonnummer E-post 
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https://dpl.upplands-

bro.se/arcgisdata/detaljplaner/0208%20och%200208%C3%84/Plankarta%20Kockbacka%20blad%202.pdf 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 



85 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-Råby 3:113 - BMN 20/0006-8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-Råby 3:113 : Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-Råby 3:113

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 

Bygglovsavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-05-26 BYGG.2020.124 

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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Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-
Råby 3:113 

Förslag till beslut 
1. Avslå 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 kommit in med en bygglovsansökan den 2 april 2020 om att 
bygga till huvudbyggnaden med ett uterum. Tillbyggnaden är på 20 
kvadratmeter.  
Förslaget bedöms inte vara planenligt enligt 9 kap 30 §. PBL. Avvikelsen 
bedöms inte som liten enligt 9 kap 31 b § punkt 1, PBL. 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-05-26 BMN 20/0006 

 
 

 

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.  

Kontoret har konstaterat att liknande tillbyggnad beviljats i området under 
1990-talet. Detta tidigare ärende kan inte vara vägledande eller prejudicerande 
för området då avvikelsen då och inte heller nu kan bedömas som liten. Att 
fortsätta bevilja bebyggelse som inte kan bedömas som liten avvikelse raserar 
på sikt detaljplanens syfte och funktion samt områdets karaktär. 

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.  

Förvaltningen 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 om bygglov som inkom 2020-04-02 
 Fasadritningar som inkom 2020-04-02 
 Fasadritningar som inkom 2020-04-02 
 Planritning som inkom 2020-04-02 
 Situationsplan som inkom 2020-05-13 
 Förslag till kontrollplan som inkom 2020-05-13 
 Tjänsteskrivelse faställd 2020-05-26 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-05-26 BMN 20/0006 

 
 

 

Ärendet 
Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 2 april 2020 om att 
bygga till huvudbyggnaden med ett uterum. Tillbyggnaden är på 20 
kvadratmeter.  

Förutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan 7127 som vann laga kraft på 70-talet.  Högsta 
tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter. Sökandes 
huvudbyggnad har idag en byggnadsarea på ungefär 85 kvadratmeter. 
Byggrätten överskrids med cirka 5 %. Förslaget avviker dessutom att 
uterummet placeras helt på prickad mark.  
 
Prickmark har ofta ett syfte i en detaljplan. I äldre detaljplaner var ofta några 
av syftena att ha en rak fasadlinje mot allmän plats eller att ha en viss 
gårdsstruktur. Förslaget bedöms kunna påverka områdets karaktär negativt och 
om flera fastighetsägare börjar överexploatera dessa relativt små tomterna i 
strid med detaljplanen. I detaljplanen finns plats utpekat för eventuella framtida 
tillbyggnader. 
 
Kontoret har bara uppgifter i systemet att en fastighetsägare har fått bygglov 
för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum för liknande avvikelse i början 
av 90- talet. 
 
Enligt kontorets undersökning så är inte detta område med i den senaste 
kulturmiljöutredningen. 

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats ut till berörda sakägare 7 maj  2020 enligt 9 kap 25 § 
PBL. Det har inte inkommit in några yttranden mot förslaget. Kommunens 
exploateringsavdelning har inga synpunkter, som också är fastighetsägare för 
allmänna platsen. 

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 
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.    
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
2020-05-26 BMN 20/0006 

 
 

 

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.  

Kontoret har konstaterat att liknande tillbyggnad beviljats i området under 
1990-talet. Detta tidigare ärende kan inte vara vägledande eller prejudicerande 
för området då avvikelsen då och inte heller nu kan bedömas som liten. Att 
fortsätta bevilja bebyggelse som inte kan bedömas som liten avvikelse raserar 
på sikt detaljplanens syfte och funktion samt områdets karaktär. 

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.  

Förvaltningen 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 påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 
 

 

 

 

 



85 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-Råby 3:113 - BMN 20/0006-8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-Råby 3:113 : Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad med uterum på fastigheten Bro-Råby 3:113

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-05-26 BMN 20/0006 

 
 

 

Bilagor 
1. Ansökan om bygglov som inkom 2020-04-02 
2. Fasadritningar som inkom 2020-04-02 
3. Fasadritningar som inkom 2020-04-02 
4. Planritning som inkom 2020-04-02 
5. Situationsplan som inkom 2020-05-13 
6. Förslag till kontrollplan som inkom 2020-05-13 

Beslut sänds till 
• Sökande med delgivningskvitto 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 

Bygglovsavdelningen 

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-05-28 BYGG.2017.355 

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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Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och 
komplementbyggnad(kontor och förråd) på 
fastigheten Tjusta 7:2, Tjusta skolväg 2 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 
tvåbostadshus och komplementbyggnad (kontor och förråd) på fastigheten 
Tjusta 7:2 med stöd av 9 kapitlet 31 § och 2 kapitlet, plan- och bygglagen, 
PBL. 

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommun

Bygglov    12 714 kr 

Startbesked     21 853 kr 

Kommunicering     2 838 kr 
Kungörelse   277 kr 
Summa   37 682 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 kommit in med en ansökan 28 augusti 2017 om bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad(kontor och förråd). Det 
finns ett tidigare bygglovsärende Bygg 2010.58 som gick ut 2016. Det finns 
också tre tillsynsärende på fastigheten. 

Sökande har meddelat att komplementbyggnaden kommer målas om till 
faluröd kulör. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-05-28 BMN 20/0006 

 
 

 

Förslaget bedöms vara anpassat till kulturmiljön på platsen. Kontoret gör 
bedömningen att det förslag som antiakvariefirman har tagit fram följer 
områdesbestämmelserna. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad(kontor och förråd)  på 
fastigheten Tjusta 7:2 med stöd av 9 kapitlet 31 § och 2 kapitlet, plan- och 
bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2019-01-31 
 Situationsplan som inkom 2019-03-01 
 Planritningar huvudbyggnad som inkom 2019-01-31 
 Fasadritningar huvudbyggnad som inkom 2019-01-31 
 Plan- fasad- och sektionsritning komplementbyggnad som inkom 

2020-05-11  
 Förtydligande komplementbyggnad, kulör och användning som 

inkom 2020-05-28 
 Tjänsteskrivelse fastställd 2020-05-28 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har kommit in med en ansökan 28 augusti 2017 om bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad(kontor och förråd). Det 
finns ett tidigare bygglovsärende Bygg 2010.58 som gick ut 2016. Det finns 
också tre tillsynsärende på fastigheten. 

Sökande har meddelat att komplementbyggnaden kommer målas om till 
faluröd kulör. 

Förutsättningar 
För fastigheten finns gällande områdesbestämmelser. Byggnaderna som var 
beviljade i bygglovet från 2011 för fastigheten var anpassade till 
områdesbestämmelser. Sökande har inte följt detta bygglov under byggets 
gång. Sökande har också inrett garaget för ett annat ändamål. I hela detta 
ärende saknas det slutbesked. 

Sökande har kommit in med en ny bygglovsansökan om bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad(kontor och förråd) som 
tidigare var garage. Nu aktuell ansökan har tagits fram i samarbete med 
bebyggelseantikvarie. 
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-05-28 BMN 20/0006 

 
 

 

Ärendet har fördröjts tills en viss del med att sökande behövde ta bort olovliga 
byggnader på tomten. De tidigare påtalade bristerna är avhjälpta enligt 
Bygglovsavdelningens bedömning  

Kulturvärden 
I förordnanden för Tjusta finns de redovisat hur byggtraditionen har förts 
framåt till exempel höjdmått, takform, takvinkel och taksprång. Det framgår 
också hur nya byggnader bör tilläggas bebyggelsen. Nya byggnader bör inte 
placeras dominerade mot befintlig bebyggelse. Det framgår också vilka kulörer 
på fasad är lämpliga inom området, vit, ljusgul och faluröd.  De framgår också 
vilka takmaterial som är lämpliga. Det finns i detalj mer beskrivet på sidan 14-
15 i dokumentet för områdesbestämmelser. 

Yttranden 
Ärendet har skickats ut på grannhörande enligt 9 kap 25 §, PBL. Det har inte 
inkommit in några yttranden mot förslaget. 

Utformning och skäl till beslut 
Förslaget bedöms vara anpassat till kulturmiljön på platsen. Kontoret gör 
bedömningen att det förslag som antiakvariefirman har tagit fram följer 
områdesbestämmelserna. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för 
nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad (kontor och förråd)  på 
fastigheten Tjusta 7:2 med stöd av 9 kapitlet 31 § och 2 kapitlet, plan- och 
bygglagen, PBL. 

 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-05-28 BMN 20/0006 

 
 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2019-01-31 
2. Situationsplan som inkom 2019-03-01 
3. Planritningar huvudbyggnad som inkom 2019-01-31 
4. Fasadritningar huvudbyggnad som inkom 2019-01-31  
5. Plan- fasad- och sektionsritning komplementbyggnad som inkom 2020-05-

11  
6. Förtydligande komplementbyggnad, kulör och användning som inkom 

2020-05-28 

Beslut sänds till 
• Sökande -  med delgivningskvitto  

Meddelande om kungörelse: 
Aske 1:3 
Tjusta 2:11 
Tjusta 6:1 
Tjusta 7:1 
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BYGGLOVRITNING

TJUSTA 7:2
 NYTT ENTRÉPARTI - UTHUS

PLAN OCH FASADER 1:100
JK 2019-01-23

REV: 2020-05-11

WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB

www.wa2.se
kontoret@wa2.se

Nybrogatan 81
114 41 Stockholm

08-23 19 39
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Från: kia k
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Tjusta skolväg 2
Datum: den 28 maj 2020 14:25:18

Hej Tomislav
Här vill jag bara meddela att vi kommer att måla huset till faluröd som är vit just nu och användningsområden
är kontoret av lilla huset ( före detta garage)
Tack
Kiran
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Riktlinjer för kringbyggnad för avfallsupplag 

Förslag till beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beslutar att anta riktlinjer för undantag av 

bygglovsplikt för kringbyggnad enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden gav Samhhällsbyggnadskontoret ett uppdrag att ta 
fram förslag på riktlinjer för undantag av bygglovsplikt vid uppförande av 
avskärmande plank runt avfallsbehållare för en- och tvåbostadshus. Denna 
konstruktion benämns som kringbyggnad. 

Fokus i utredning har varit vad som kan bedömas som icke lovpliktig åtgärd. 
Den ambition och vilja hos nämnden om en generös tolkning har i utredning 
beaktats och har resulterat i riktlinjernas angivna kriterier. Den angivna 
volymen i riktlinjerna är ett resultat av sammanställd rättspraxis gällande 
voylmbildande byggnader eller anläggningar som kan bedömas som icke 
bygglovspliktiga. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till riktlinjer daterat 2020-06-01

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden gav Samhällsbyggnadskontoret ett uppdrag att ta 
fram förslag på riktlinjer för undantag av bygglovsplikt vid uppförande av 
avskärmande plank runt avfallsbehållare för en- och tvåbostadshus. Denna 
konstruktion benämns som kringbyggnad. 

Ett nytt insamlingssystem införs i Upplands-Bro kommun under hösten 2020. 
Detta innebär att typ av avfallsbehållare kommer att bytas ut. 

Syftet med riktlinjerna i rubricerat ärende är att skapa en tydlighet gällande 
bygglovsplikt för kringbyggnad av dessa behållare. 

Uppställda behållare för avfall anses enligt praxis som upplag. Upplag kan 
kräva bygglov enligt kapitel 6 i plan- och byggförordningen. Kontoret gör 
bedömningen att dessa upplag inte kräver bygglov om de består av två 
behållare enligt det nya insamlingssystemet då upplagets omfattning bedöms 
som ringa. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   BMN 20/0006 

 
 

 

Förslaget på riktlinjer i detta ärende har kommunicerats med remiss till 
kommunens avfallsenhet som inte haft några invändningar mot förslaget. 

Fokus i utredning har varit vad som kan bedömas som icke lovpliktig åtgärd. 
Den ambition och vilja hos nämnden om en generös tolkning har i utredning 
beaktats och har resulterat i riktlinjernas angivna kriterier. Den angivna 
volymen i riktlinjerna är ett resultat av sammanställd rättspraxis gällande 
voylmbildande byggnader eller anläggningar som kan bedömas som icke 
bygglovspliktiga. 

Det framgår av riktlinjerna att trafiksäkerhet, brandsäkerhet och arkitektonisk 
anpassning är något för ansvarig fastighetsägare att ta hänsyn till vid utförande 
och placering av kringbyggt avfallsupplag. 

Barnperspektiv 
Uppställning av avfallsbehållare ska göras med beaktande av barnsäkert i trafik 
och på tomt. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att barns säkerhet 
beaktats i det föreslagna beslutet.  

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Olof Forsberg 

 

Bygglovschef  

 

Bilagor 
1. Förslag till riktlinjer 2020-06-01 

Beslut sänds till 
• Tekniska avdelningen för kännedom 
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för kringbyggnad av 
sopkärl för en- och 
tvåbostadshus 
Riktlinjer för bygglovsbedömningar av konstruktioner som byggs kring 
sopkärl på småhustomter i Upplands-Bro kommun 
2020-06-01 

Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
08-5816 9000
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1 Inledning 
Denna riktlinje tar upp kringbyggnad av sopkärl för en- och tvåbostadshus och 
bygglovsplikt och undantag. Information om det fyrfackssystem som införs 
under hösten 2020 finns på kommunens webbsida www.upplands-bro.se. 

Det krävs bygglov för att uppföra plank och murar inom detaljplan. Undantag 
kan göras för vissa konstruktioner som inte bedöms vara lovpliktiga. Det kan 
till exempel vara lägre plank under 120 centimeter, staket eller spaljéer som 
inte bedöms som plank på grund av 50% genomsiktlighet. Också mindre 
insynsskyddade plank och mur vid uteplats är undantaget från bygglovsplikten. 

Bygg- och miljönämnden har sett ett behov av riktlinje och 
bedömningskriterier för konstruktioner som byggs kring sopkärl för att det ska 
vara tydligt för kommunens medborgare vad som kräver lov och vad som är 
undantaget från bygglovsplikt när en fastighetsägare vill bygga in sina 
avfallsbehållare. I dessa riktlinjer benämns sådant inbyggt avfallsupplag som 
kringbyggnad. 

Åtgärder som rör byggnader som avfallshus eller avfallsupplag för 
flerbostadshus eller gemensamhetsanläggningar berörs inte av dessa riktlinjer 
och kräver bygglov vid väsentlig ändring och nybyggnad. 

2 Rättsläget och nämnden 
Enligt rättskällor som domar i Mark- och miljööverdomstolen krävs det i 
normalfallet bygglov för plank och murar. 

9 kapitlet § 4 punkt 1 i plan- och bygglagen anger att det finns undantag för 
lovplikt gällande mur eller ett plank om ändamålet är att skapa en skyddad 
uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre 
än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

Om åtgärden placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter så måste detta 
godkännas av granne. Skriftligt godkännande är lämpligt. 

Från allmän plats som är bestämd i detaljplan får dessa åtgärder aldrig placeras 
närmare än 4,5 meter. 

Det finns även rättsfall som gäller lovplikt för spaljéer där en spaljé normalt 
inte kräver bygglov. Dock kan en spaljé placeras och utformas på ett sätt som 
gör att åtgärden kräver bygglov. Till exempel när det blir en väsentlig påverkan 
på byggnads yttre utformning eller att åtgärden innebär en betydande olägenhet 
för granne med skymd sikt kan bygglov krävas. 

Bygg- och miljönämnden bedömer att ett mindre upplag bestående av 
avfallsbehållare för en- och tvåbostadshus inte är en bygglovspliktig åtgärd. 
Inte heller om fastighetsägaren vill skärma av detta upplag för ordning och 
estetik på tomt. Två avfallsbehållare som beskrivs nedan bedöms som ett 
mindre avfallsupplag som inte kräver bygglov. Större upplag kräver bygglov 
enligt 6 kapitlet plan- och byggförordningen. 



87 Riktlinjer för kringbyggnad för avfallsupplag  - BMN 20/0006-10 Riktlinjer för kringbyggnad för avfallsupplag  : Riktlinje avfallsbehållare ver.2

(Förslag till) Riktlinjer för kringbyggnad av 
sopkärl för en- och tvåbostadshus 

 

 

4 
 

  

3 Riktlinje för lovplikt och undantag 
Att som fastighetsägare i Upplands-Bro kommun bygga in sina sopkärl i en 
avskärmande kringbyggnad kräver inte bygglov enligt Bygg- och 
miljönämndens generella bedömning. Detta bedöms av nämnden som en icke 
lov- eller anmälningspliktig upplagsanläggning. Dock måste vissa saker och 
kriterier säkerställas av den ansvarige fastighetsägaren för att anläggningen ska 
vara lämplig samt inte kräva bygglov: 

• Kringbyggnaden ska placeras så att inte olägenhet för trafiksäkerheten 
vid utfart uppstår med skymd sikt. Risk för påkörning ska beaktas och 
undvikas av fastighetsägaren. 

• Volymen får inte överstiga 200 centimeter i bredd, 140 centimeter i 
höjd, 120 centimeter i djup och kan förses med lock/tak inom angiven 
volym. 

• Anläggningen ska anpassas i utformning och material till den 
byggnadskultur som finns i det aktuella området. 

• Placeras på den fastighet som använder avfallsbehållarna. 

• Placeras så att risk för brandspridning till närliggande byggnader 
beaktas. 
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4 Information 
4.1 Sopkärl 
Ett fyrfackskärl har följande mått: 

Bredd: 77 cm 
Höjd: 110 cm 
Djup: 90 cm 
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4.2 Trafiksäkerhet 
För att placeringen ska kunna anses som trafiksäker vid utfart och korsning ska 
kringbyggnaden följa samma riktlinjer för höjd som för häck och växtlighet 
nedan. 
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4.3 Brandspridning och avfallsbehållare 
Avfallsbehållare kan vara föremål för anlagda bränder eller brand till följd av 
olyckshändelse. Sopkärl av plast smälter och kan orsaka en brandspridning när 
smältan rinner iväg. Ett sopkärl som brinner kan utveckla hela 1 000 000 watt i 
värme, att jämföra med en spisplatta eller värmeelement som ger runt 1 000 
watt. Det är därför viktigt att sopkärl inte placeras nära brännbara fasader eller 
fönster eftersom risken för brandspridningen in i byggnaden då blir stor. 
Rekommendation är följande för skyddsavstånd mellan byggnad och sopkärl: 

Ett kärl upp till 370 liter bör placeras minst två meter från byggnad 

Grupp med två kärl bör placeras minst fyra meter från byggnad. 

4.4 Kulturmiljö och anpassning 
Kringbyggnaden bör anpassas till den bebyggelse som finns på fastigheten och 
i området gällande material, färg och form. För råd om hur du som 
fastighetsägare bör tänka kan arkitekt eller bebyggelseantikvarie anlitas och har 
du funderingar så kan du stämma av ditt förslag med Bygglovsavdelningens 
handläggare. 

4.5 Frågor 
För frågor om avfallssystemet, behållare och hämtning så kan du kontakta 
kommunens avfallsavdelning. 

Om du har några frågor om dessa riktlinjer och förutsättningar för uppställning 
av avfallsbehållare, sopkärl och bygglov så är du välkommen med frågor till 
oss på Bygglovsavdelningen. 
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Beslut om organisation för 
Samhällsbyggnadskontoret 
Härmed beslutas om ny organisation för Samhällsbyggnadskontoret i enlighet 
med upprätta PM samhällsbyggnadskontoret organisation 9 april 2020. 
Förändringen avses träda i kraft från 1 september 2020. 

Enligt punkt A 8.3 i Kommunstyrelsen delegationsförteckning, antagen den 29 
januari 2020 § 21, KS 20/0020. 

Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
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 Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum     
Mathias Rantanen 
Samhällsbyggnadschef 
mathias.rantanen@upplands-bro.se 

2020-04-09     
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Förändrad organisation - 
Samhällsbyggnadskontoret 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontorets organisation föreslås förändras avseende 
övergripande strategisk planering (ÖS), tekniska avdelningen, miljö- och 
livsmedel samt samhällsbyggnadskontorets stab. Förändringen enligt förslaget 
gäller från 1 september 2020. 

Förändringen berör 4 avdelningar – tekniska avdelningen, övergripande 
samhällsplanering, miljö och livsmedel, alkohol och tobak. Medarbetare och 
arbetsgrupper kommer att informeras via information och dialog vid 
arbetsplatsträffar inom varje avdelning/enhet samt vid kontorets 
samverkansmöten vid två kommande tillfällen. 

Förslaget  

Vad består ändringarna av?  

Samhällsbyggnadschefen har för avsikt att genomföra en 
organisationsförändring i syfte att anpassa organisationen utifrån kommande 
chefsvakanser samt förväntade förändrade ekonomiska förutsättningar för 
kommunen under innevarande år och inför 2021. Förändringen enligt förslaget 
kommer att börja gälla från 1 september 2020. 

Genom förändringen så upphör Tekniska avdelningen som egen avdelning. 
Tekniska avdelningens stabsfunktion överförs istället till 
Samhällsbyggnadskontorets stab och får därmed ett utökat uppdrag att stödja 
hela kontorets verksamhet och inte enbart verksamheterna inom tekniska 
nämnden.  

Inom Samhällsbyggnadskontorets stab så inrättas tjänst som biträdande 
samhällsbyggnadschef som stöder samhällsbyggnadschefen i sitt uppdrag. 
Denna tjänst ersätter tidigare tjänst som stabschef. 

Nuvarande enheter inom tekniska avdelningen – Gata/Park/Trafik, Mät- och 
GIS, Vatten och avlopp och avfall – utgör framgent egna avdelningar och 
kopplas då operativt till Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning.  

Frågor som avser bostadsanpassningsbidrag flyttas från Tekniska avdelningens 
stab till avdelningen Gata/Park/trafik. 

Avdelningen för övergripande samhällsplanering (ÖS) flyttas och 
verksamheten läggs direkt under Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning.  
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Avdelningarna miljö och livsmedel, alkohol och tobak slås ihop tillsammans i 
en ny gemensam avdelning miljö- och hälsoskyddsavdelning. 

En grundläggande ansats med förändringen är att ansvar och mandat att fatta 
beslut fortsatt ska ligga nära den operativa verksamheten som möjligt. Samtliga 
avdelningschefer ingår i Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp och 
rapporterar direkt till samhällsbyggnadschefen. 

Avdelningscheferna är ansvariga för den operativa verksamheten inom sina 
respektive avdelningar, vilket innebär har ekonomi-, personal och 
arbetsmiljöansvar. 

Samhällsbyggnadschefen är personalansvarig för avdelningscheferna. Utöver 
detta har samhällsbyggnadschefen även personalansvar för nivåerna placerade 
direkt på kontorsledningsnivå det vill säga, kvalitet, utredning och 
projektsamordning samt strategisk och övergripande planering. 

Förändringen utesluter inte att det i framtiden finns möjlighet att inom 
avdelningen inrätta mindre enheter. Detta beroende av verksamhetens 
utveckling, storlek och behov av arbetsledning samt de ekonomiska 
förutsättningarna. 

Bild – förslagen ändrad organisation inom Samhällsbyggnadskontoret 
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Vad blir personalkonsekvenserna?  

Förändringen träder ikraft den 1 september 2020. Förändringen påskyndas av 
att tjänsterna som stabschef inom samhällsbyggnadskontoret samt 
avdelningschef översiktlig strategisk planering blir vakanta under sommaren. 

Sammantaget tas tre chefstjänster inom Samhällsbyggnadskontoret bort genom 
förändringarna. 

En och en halv (1,5) tjänst med ansvar för skötsel- och utvecklingsfrågor 
gällande tätortsnära natur föreslås flyttas över från övergripande 
samhällsplanering till Gata/Park/Trafik.  

Ansvaret för frågor som gäller bostadsanpassningsbidrag flyttas från tekniska 
avdelningens stab till avdelningen Gata/Park/Trafik. 

Förslaget till ny organisation innebär inga förändrade arbetsuppgifter för 
berörda medarbetare inom avdelningarna. 

Samhällsbyggnadskontorets avdelningar 

 

Avdelningar Ansvarig nämnd Beskrivning 

Kontorsledning Kommunstyrelsen Leder och koordinerar kontorets 
verksamheter. Ansvarar för 
kommunens övergripande fysiska 
planering och statistikverksamhet. 

Miljö och hälsa 
och Livsmedel, 
alkohol och tobak 

Bygg- och miljönämnden Är en lokal prövnings- och 
tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen och 
ett flertal andra lagstiftningar. 

Bygglov Bygg- och miljönämnden Ansvarar för myndighetsutövningen 
enligt plan- och bygglagen inom 
områdena bygglov, förhandsbesked, 
anmälan och tillsyn.  

Plan Kommunstyrelsen Ansvarar för den fysiska 
detaljplaneringen enligt PBL 

Mark- och 
exploatering 

Kommunstyrelsen Ansvarar för genomförandefrågor 
enligt PBL samt kommunens 
markförvaltning 

Gata/Park/Trafik Tekniska nämnden Ansvarar för drift och skötsel av 
kommunens gator, parkmark och 
allmänna platser. 
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Ansvarar för bedömningar av 
bostadsanpassningsbidrag. 

Ansvarig myndighet i trafikfrågor.  

Mät- och GIS Tekniska nämnden Ansvarar för kommunens kart- och 
mätverksamhet, stomnät samt 
tekniska åtgärder inom FBL. 

Vatten och avlopp Tekniska nämnden Ansvarar för vatten- och avlopp 
inom det kommunala VA-
verksamhetsområdet enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV). 

Avfall Tekniska nämnden Ansvarar för kommunens 
renhållning/avfallshantering och 
kretsloppscentraler. 

 

Konsekvensbeskrivning 
Liggande förslag till förändring av Samhällsbyggnadskontorets organisation är 
en anpassning till kommunens kommande ekonomiska förutsättningar. Detta 
utifrån rådande konjunkturläge samt konsekvenserna av den pandemi Sverige 
och resten av världen befinner sig i. Rådande ekonomiska förutsättningar 
ställer krav på översyn av organisation och förslag till möjliga 
effektiviseringar. 

Med föreslagen förändring i indelning i avdelningar och med ett tydligt ansvar 
i chefsroll avseende både uppdrag och mandat kan fortsatt förväntas en 
utveckling av verksamheterna i frågor som berör planering av arbete, styrning 
och uppföljning av ekonomi och ärendebalanser. Genom ett delegerat ansvar så 
förväntas en god utväxling av avdelningarnas fortsatta utveckling och tillväxt 
genom att det skapas korta besluts- och samordningsvägar mellan 
Samhällsbyggnadschef, biträdande samhällsbyggnadschef och respektive 
avdelning. 

Förändringen förväntas också fortsätta främja samordning och 
informationsutbyte mellan avdelningarna. Kritik har tidigare riktats mot vissa 
av kontorets arbetsprocesser och bristen på information i plan- och 
genomförandeprojekt som är av avdelningsövergripande karaktär. 

Avdelningscheferna ingår i Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp samt 
deltar också i kontorets tillväxtforum. Tillväxtforum är det forum då 
information om pågående eller kommande uppdrag utbytes, rådgörs och 
eventuellt samordnas. Forumet är operativt men inte beslutande. Respektive 
avdelning och nämnd äger alltså beslutsansvaret för sina respektive frågor. 
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Upplands-Bro kommun Datum   5 (5)  
2020-04-09   

 
 

 

Genom att skapa nya forum och kontaktytor för samordning och 
informationsutbyte där avdelningscheferna deltar förväntas förutsättningar för 
framförhållning och bättre resurs- och arbetsplanering. 

Berörda IT-miljöer i kommunen 
Den organisatoriska förändringen och namnbytet kommer att leda till att 
informationen och strukturen i några av kommunens IT-miljöer behöver 
uppdateras och/eller förändras. IT-funktionen är informerad om förändringen. 
Inga omdelbara kritiska insatser behöver dock verkställas utan anpassningar 
kommer att ske löpande framöver. 

Förslaget påverkar i första hand kommunens beslutsstödsystem, 
ärendehanteringssystem, ekonomisystem och personalsystem. Utöver dessa 
påverkar förändringen även de Word-mallar som kommunen använder och den 
information som finns på kommunens externa och interna webbplats.  

Arbetsmiljö 
Som vid alla förändringar krävs ett arbete med att skapa nya arbetssätt och 
utveckla gruppen. I denna process är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet 
att delta i utvecklingsarbetet så att de känner delaktighet. Det krävs också att ett 
arbete med grupputveckling inom de nya arbetsgrupperna görs och att man tar 
tillvara de erfarenheter och kunskaper som medarbetarna i gruppen har. Så 
snart organisationsförändringen är genomförd kommer därför planeringssamtal 
med medarbetare och den närmaste arbetsgruppen att inledas. 

 

 
Mathias Rantanen 

 

Samhällsbyggnadschef  
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 PROTOKOLL 1 (3)  

 Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 
Närvarande Datum  Tid Plats 

Mats Ohlsson Vision  

Cecilia Andersson Naturvetarna 

Lina Wallenius Sveriges Arkitekter 

Afsaneh Kasiri Sveriges Ingenjörer 

Bo Karlsson, personalenheten 

Mathias Rantanen, SBK 

2020-05-04 15.30 Helvig /TEAMS 

 

 

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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Ärenden Anteckningar 

Justerare  Samtliga 

Föregående protokoll  Föregående samverkansmöte 15 april – anteckningar från Cecilia 

Aktuella ekonomifrågor   Budgetdirektiv 2020 – budgetprocessen skjuts fram till i höst pga av rådande 
osäkra ekonomiska läge 
  

  

 Aktuell information 
från arbetsgivaren 

Organisation SBK 

 

Syftet med dagens samverkansmöte är att följa upp föregående samverkansmöte. 

 

Förslaget till ny organisation för Samhällsbyggandeskontoret redovisades i  

enlighet med den redovisning som behandlades vid samverkan 15 april. Förslaget  

framgår av bifogat dokument. 

 

Organisationen avses gälla från 1 september 2020. 

 

De fackliga organisationerna lämnade var för sig synpunkter på förslaget. 

 

Sveriges arkitekters synpunkter framgår av bifogat dokument daterat 4 maj. 

Bifogas separat. 

Sveriges ingenjörer ställde fråga gällande om placering av funktionen 

Bostadsanpassning som avses placeras under gata/park/trafik. Idag 
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upprätthålls funktionen via inhyrd konsult. Diskussion pågår 

För närvarande med Socialkontoret om den funktionen kan inordnas under deras 

verksamhet. 

 

Sveriges naturvetare anförde följande synpunkter 

Om den nya chefsrollen dessutom ska ha ansvar för livsmedelsavdelningen  

kommer det att bli ännu fler uppgifter för den chefen och därmed ännu mindre  

tid att stötta handläggarna, vilket är som negativt. Det skulle kanske kräva andra  

omorganisationer inom avdelningen eller anställning av ytterligare administrativ 

 personal. Om miljö byter chef måste den nya chefen ha gedigen  

kunskap om miljöbalken och offentlig förvaltning. 

Det räcker inte med att det är en ” erfaren chef”. 

Omorganisationen inte bör stressas fram under de rådande förhållandena 

som det är nu med Corona.  

 

Därutöver så lämnade de fackliga representanterna inga andra synpunkter 

på förslaget till ny organisation. Samhällsbyggnadschefen avser därmed ta  

ett delegationsbeslut gällande ny organisation så snart protokollet justerats. 

Aktuell information från 
arbetstagarorganisationerna 

 --- 

Övriga frågor  --- 

Kommande möten  Onsdag 27 maj kl. 12.30-14.00 

 
 

Protokollet justeras 

 

 

Mathias Rantanen 

 

Lina Wallenius 
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Mats Ohlsson 

 

Afsaneh Kasiri 

 

Cecilia Andersson 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-05-01 - 2020-05-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9A

2020-05-07 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 64: BeviljatBYGG.2019.273

Bygglov för uppförande av fristående skyltar

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 8-10

2020-05-07 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 65: BeviljatBYGG.2017.455

Bygglov för nybyggnad av hetvattenpannbyggnad på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:12,  Högbytorpsvägen 8-10

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 8-10

2020-05-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 66: BeviljatBYGG.2017.364

Bygglov för nybyggnad av ackumulatorbyggnad till kretsloppsanläggning på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:12,
Högbytorpsvägen 8-10

HÅBOLUND 1:1

Tjustavägen 6

2020-05-08 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 67: BeviljatBYGG.2019.354

Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad

ÅDÖ 1:115

Hackholmssundsvägen 1

2020-05-11 Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 68: BeviljatBYGG.2020.3

Bygglov för nybyggnad av garage och altan

Brogård 1:155

2020-05-13 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 69: BeviljatBYGG.2018.374

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:155)

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2020-05-14 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 70: BeviljatBYGG.2020.38

Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod

2020-06-04 Sida 1 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE KYRKBY 10:18

Långvretsvägen 11

2020-05-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 71: BeviljatBYGG.2020.44

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

BRUNNA 7:7

Mandolinvägen 14

2020-05-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 72: BeviljatBYGG.2019.261

Anmälan i efterhand för installation av eldstad (insats i befintlig murstock)

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av

Ringvägen 5-15

2020-05-20 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 73: BeviljatBYGG.2018.277

Ändring av bygglov, bygg 2017.30  på fastigheten tidigare KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av, Ringvägen 5-15, nu
Kungsängens Kyrkby 2:305

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 43

2020-05-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 74: BeviljatBYGG.2019.98

Bygglov för installation av solceller

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 43

2020-05-28 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 75: BeviljatBYGG.2018.276

Bygglov för nybyggnad av industri/ lagerbyggnad  på fastigheten ÖRNÄS 1:17, Mätarvägen 45

EKHAMMAR 6:4

Kyrkvägen 20B

2020-05-28 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 76: BeviljatBYGG.2019.213

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Enköpingsvägen

2020-05-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 77: BeviljatBYGG.2018.88

Bygglov för nybyggnad av stödmur på  KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, Enköpingsvägen

2020-06-04 Sida 2 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Ringvägen 17

2020-05-04 Avvisning Bygglovschef, § 117: AvvisningBYGG.2018.27

Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, Ringvägen 17

BROGÅRD 1:221

2020-05-04 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 118: BeviljatBYGG.2019.313

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och förråd

BJÖRKNÄS 1:23

Nyponrosvägen 4

2020-05-04 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 119: BeviljatBYGG.2020.127

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus

FRÖLUNDA 6:5

Frölundavägen 5

2020-05-04 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 120:
Beviljat

BYGG.2020.97

Bygglov för nybyggnad av torrtoalett

TIBBLE KYRKBY 17:5

Gråbovägen 8B

2020-05-05 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 121: BeviljatBYGG.2020.37

Tidsbegränsat bygglov för förskola

BROGÅRD 1:184

2020-05-05 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 122: BeviljatBYGG.2020.27

Rivningslov för rivning av ladugårdsbyggnad

HÄRNEVI 6:139

Begoniaslingan 26

2020-05-05 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 123: BeviljatBYGG.2020.157

Bygglov för ombyggnad av carport till garage samt tillbyggnad av uterum

2020-06-04 Sida 3 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:200

Västra Rydsvägen 107B

2020-05-06 Tidsbegränsat lov Nämndordförande, § 124: BeviljatBYGG.2019.356

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från industrilokal till övernattningslokal

FINNSTA 2:74

Plantvägen 2

2020-05-06 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 125: BeviljatBYGG.2020.121

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

HÄRNEVI 31:1

Kamrervägen 1

2020-05-06 Rivningslov Bygglovhandläggare, § 126: BeviljatBYGG.2020.150

Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader

FINNSTA 1:229

Blomstervägen 2

2020-05-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 127: BeviljatBYGG.2020.110

Bygglov för uppförande av fläktrum

KORSÄNGEN 1:34

Ekenbergsvägen 1

2020-05-07 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 128: BeviljatBYGG.2020.66

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt fasadändring

BRO-RÅBY 3:129

Fågelvägen 5

2020-05-07 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 129: BeviljatBYGG.2020.113

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad

EKHAMMAR 4:183

Ängsvägen 21

2020-05-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 130: BeviljatBYGG.2020.143

Bygglov för ändrad användning från del av garage till bostad

2020-06-04 Sida 4 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:283

Flintstigen 7

2020-05-07 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 131: BeviljatBYGG.2020.134

Rivningslov för rivning av del av förråd

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:288

Kyrkvägen 31

2020-05-08 Tidsbegränsat lov Bygglovhandläggare, § 132: BeviljatBYGG.2020.111

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad

LENNARTSNÄS 2:4

Lennartsnäs Körsvik 1

2020-05-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 133: AvskrivetBYGG.2020.4

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2020-05-13 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 134: BeviljatBYGG.2020.151

Bygglov för nybyggnad av verkstad

FINNSTA 1:166

Bro centrum 1

2020-05-14 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 135: BeviljatBYGG.2020.158

Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokal

KOCKBACKA 2:6

Kaktusvägen 4

2020-05-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 136: BeviljatBYGG.2020.76

Bygglov för nybyggnad av garage

EKHAMMAR 7:18

Rådjursvägen 23

2020-05-14 Rivningslov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 137: BeviljatBYGG.2020.117

Rivningslov för rivning av fritidshus och komplementbyggnader

2020-06-04 Sida 5 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs

2020-05-14 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 138: BeviljatBYGG.2020.83

Förhandsbesked för avstyckning av 3 st tomter

HÄRNEVI 6:93

Cyklamenvägen 9

2020-05-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 139: BeviljatBYGG.2020.103

Bygglov för nybyggnad av växthus

ÖRNÄS 1:18

2020-05-15 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 140: BeviljatBYGG.2020.80

Bygglov för ombyggnad av industri

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen

2020-05-15 Marklov inkl startbesked Bygglovhandläggare, § 141: BeviljatBYGG.2020.82

Marklov för anläggning av dagvattendamm

UDDEN 1:6

Udden 2

2020-05-18 Avvisning Bygglovschef, § 142: NekatBYGG.2018.8

Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten UDDEN 1:6, Udden 2

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:397

Tibble torg 5

2020-05-20 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 143: BeviljatBYGG.2020.99

Bygglov för ändrad användning av lokal/handel till bostad

LENNARTSNÄS 2:29

Lennartsnäsvägen 21

2020-05-20 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 144: BeviljatBYGG.2020.71

Bygglov för nybyggnad av bostadshus

2020-06-04 Sida 6 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

ÖRNÄS 1:22

Mätarvägen 30

2020-05-20 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 145: BeviljatBYGG.2020.105

Bygglov för nybyggnad av tvätthall och tankställe

BROGÅRD 1:184

2020-05-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 146: BeviljatBYGG.2020.172

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 23:1

Hjortronvägen 75

2020-05-25 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 147: BeviljatBYGG.2020.169

Bygglov för inglasning av balkong

BRUNNA 4:520

Långdansvägen 2

2020-05-26 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 148: BeviljatBYGG.2020.89

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av garage samt nybyggnad av mur

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:337

Rönnbärsvägen 2

2020-05-28 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 149: BeviljatBYGG.2020.116

Bygglov för fasadändring av förskola

HÄRNEVI 1:28

Lärarvägen 4

2020-05-28 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 150: BeviljatBYGG.2020.87

Bygglov för fasadändring av skola

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:552

Tibble skogsväg 36

2020-05-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 151: BeviljatBYGG.2020.133

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

2020-06-04 Sida 7 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:627

Lillmossvägen 35

2020-05-29 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 152: BeviljatBYGG.2020.115

Bygglov för tillbyggnad av carport med förråd

RYTTARBERGET 1:1

Sjöhagenvägen 2

2020-05-29 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 153: BeviljatBYGG.2020.137

Bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus

Antal ärenden 51

2020-06-04 Sida 8 av 8
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-05-01 - 2020-05-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 10:39

Dagsverkarvägen 23

2020-05-04 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 107: BEVMIL.2020.478

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

HUSBY 1:2

Husbyvägen 61

2020-05-04 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 108: AVGMIL.2020.230

Misstänkt markförorening gällande gummigranulat

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

2020-05-04 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 109: AVGHAL.2020.295

Beslut om klassning och fast årlig avgift, AB Upplands-Brohus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 19:1

Enbärsvägen 9

2020-05-04 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 110: AVGHAL.2020.296

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Riksbyggen

FINNSTA 1:13

Fjärilsstigen 4A

2020-05-04 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 111: AVGHAL.2020.348

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Markarydsbostäder/Hembla

LINDORMSNÄS 1:4

Lindormsnäsvägen 15

2020-05-04 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 112: AVGHAL.2020.365

Beslut om klassning och fast årlig avgift, HVB Granby Storgård AB

2020-05-04 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 113: AVGHAL.2020.54

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Fastigheteer i Bro AB

2020-06-04 Sida 1 av 8
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:876

Artistvägen 6

2020-05-04 MAKULERAD av Kristofer Asplund: Beslut fast årlig tillsynsavgift
Miljöinspektör, § 114: AVG

HAL.2020.55

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Lane gruppbostad

BROGÅRD 1:104

Kristinetorpsvägen 8

2020-05-04 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 115: BEVMIL.2020.288

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

GRANHAMMAR 2:5

Granhammar Sundby bruket 1

2020-05-04 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 116: AVGLANTBRUK.2020.36
9
Beslut om klassning och fast årlig avgift

GRANSKOG 2:7

Hackholmssundsvägen 15

2020-05-05 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 117: AVGNAT.2019.427

Ansökan om strandskyddsdispens, två hotellbyggnader

FINNSTA 1:11

Finnstastigen 56

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 118: AVGHAL.2020.26

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan Fjärilen

SÄBYHOLM 5:1

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 119: AVGHAL.2020.53

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Säbyholms förskola

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:392

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 120: AVGHAL.2020.134

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Förskolan Äventyret
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Ådö 1:13

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 121: AVGHAL.2020.150

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Ådö Hvb hem

GRANSKOG 2:7

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 122: AVGHAL.2020.149

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Hackholmssunds konferens

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:266

Östervägen 23

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 123: AVGHAL.2020.249

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Östervägens gruppboende

FINNSTA 1:130

Mistelvägen 13

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 124: AVGHAL.2020.269

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Kungsängens fotvårdsklinik

FINNSTA 2:25

Berberisvägen 26A

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 125: AVGHAL.2020.485

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Rosa villan

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 126: AVGHAL.2020.484

Beslut om klassning och fast årlig avgift, Gula villan

ÖRNÄS 1:16

Mätarvägen 12

2020-05-07 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 127: AVGMIL.2020.254

Beslut om klassning och fast årlig avgift

2020-06-04 Sida 3 av 8



 Delegationslista Miljö 2020-05-05-2020-05-31 - BMN 20/0003-12 Delegationslista Miljö 2020-05-05-2020-05-31 : delegationslista miljö

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2020-05-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 128: AVGMIL.2020.298

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:52

2020-05-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 129: AVGMIL.2020.297

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:10

2020-05-08 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 130: AVGMIL.2020.465

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:92

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 131: AVGMIL.2020.408

Beslut om klassning och fast årlig avgift

Klöv och Lilla Ullevi 1:24

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 132: AVGMIL.2020.410

Beslut om klassning och fast årlig avgift

HÅBOLUND 1:1

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 133: AVGMIL.2020.483

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:96

Mätarvägen 6A

2020-05-11 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 134: AVGADM.2019.301

Beslut om miljösanktionsavgift
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TIBBLE KYRKBY 10:58

Smedstorpsvägen 1

2020-05-11 Tillst infiltr markb Miljöinspektör, § 135: BAVL.2020.284

Ansökan om ändring av tillstånd till enskild avloppsanläggning. Ritva Ikola

BRO-SKÄLLSTA 1:31

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 136: AVGMIL.2020.403

Beslut om klassning och fast årlig avgift

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:272

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 137: AVGMIL.2020.413

Beslut om klassning och fast årlig avgift

VIBY 19:10

2020-05-11 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 138: AVGADM.2019.740

Beslut om miljösanktionsavgift

NYGÅRD 2:14

Ängsuddsvägen 10

2020-05-11 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 139: AVGADM.2019.735

Beslut om miljösanktionsavgift

VIBY 19:80

Symmetrivägen 19

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 140: AVGMIL.2020.414

Beslut om klassning och fast årlig avgift

BRO-SKÄLLSTA 1:47

2020-05-11 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 141: AVGMIL.2020.418

Beslut om klassning och fast årlig avgift
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FINNSTA 1:2

Fjärilsstigen 2

2020-05-13 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 142: AVGAVF.2020.544

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Bro centrum

FINNSTA 1:2

Fjärilsstigen 2

2020-05-13 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 143: AVGAVF.2020.545

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Finnsta

2020-05-13 Avvisa utlämnande av allmän handling - Sekretess Miljöchef, § 144: AADM.2020.541

Begäran om allmän handling

BRUNNA 4:670

Artistvägen 8

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 145: AVGAVF.2020.546

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Artistvägen

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 17:1

Hallonvägen 26

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 146: AVGAVF.2020.547

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Hallonvägen

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:2

Hjortronvägen 119

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 147: AVGAVF.2020.548

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Konsum Tibble

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:39

Skolvägen 41

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 148: AVGAVF.2020.549

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation OKQ8 Kungsängen
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 13:1

Rönnbärsvägen 29

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 149: AVGAVF.2020.550

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Rönnbärsvägen

KUNGSÄNGENS KYRKBY 6:1

Kungsvägen 1

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 150: AVGAVF.2020.551

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Kungsängen

ASPVIK 1:4

Skvaltkvarnsbacken 1

2020-05-14 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 151: AVGAVF.2020.552

Beslut om årlig tillsynsarsavgift. Återvinningsstation Prästtorp

2020-05-19 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 152: AVGADM.2019.495

Beslut om miljösanktionsavgift

KVARNNIBBLE 2:50

2020-05-20 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 153: BEVMIL.2020.241

Anmälan enligt § 28 - avhjälpandeåtgärd

HÄRNEVI 1:73

Lärarvägen 3

2020-05-25 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 154: AVGHAL.2019.540

Tillsyn enligt miljöbalken 2019, Allégården

HÄRNEVI 1:72

Norrgårdsvägen 13

2020-05-25 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 155: AVGHAL.2019.565

Tillsyn enligt miljöbalken 2019, Norrgården äldreboende
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KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:63

Torget 6

2020-05-25 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 156: AVGHAL.2019.544

Tillsyn enligt miljöbalken 2019, Kungsgården

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:653

Lillsjö badväg 10

2020-05-27 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 157: AVGHAL.2019.690

Tillsyn enligt miljöbalken 2019, Humana Lillsö Badväg

HÄRNEVI 6:97

Cyklamenvägen 1

2020-05-27 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 158: BAVF.2020.554

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

LINDORMSNÄS 1:21

2020-05-28 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 159: AVGNAT.2017.434

Ansökan om strandskyddsdispens, tillbyggnad bostadshus, nybyggnad garage, växthus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2020-05-29 Föreläggande med försiktighetsmått för Krossverk. Miljöinspektör, § 160:
FÖREL

MIL.2019.703

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Antal ärenden 54
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FINNSTA 1:164

Bro centrum 25

2020-05-04 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §42: BATL.2019.178

Ansökan om tobak

2020-05-11 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §43: BATL.2019.170

Ansökan om tobak

2020-05-13 Registrering av dricksvattenanläggning Livsmedelsinspektör, DB §44:
REG

DRIC.2020.63

Anmälan

STÄKET 1:16

Ärkebiskopens väg 1

2020-05-15 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelschef, DB §45: BLIV.2020.57

Anmälan

KVISTA 2:5

Kvistabergsvägen 4

2020-05-15 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §46: AVGDRIC.2020.65

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:75

Furuhällsplan 4

2020-05-18 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelschef, DB §47: BLIV.2020.66

Anmälan

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 20

2020-05-28 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §48: BATL.2019.179

Ansökan om tobak

2020-06-04 Sida 1 av 2



 Delegationslista Livs 2020-05-05-2020-05-31 - BMN 20/0003-13 Delegationslista Livs 2020-05-05-2020-05-31 : delegationslista livs

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:75

Furuhällsplan 4

2020-05-28 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §49: BATL.2020.60

Ansökan om tobak

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:2

Hjortronvägen 119

2020-05-28 Beslut om tobaksförsäljningstillstånd Livsmedelschef, DB §50: BATL.2019.168

Ansökan om tobak

EKEBY 2:43

Ringuddsslingan 15

2020-05-29 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelschef, DB §51: REGLIV.2020.68

Anmälan

Antal ärenden 10

2020-06-04 Sida 2 av 2
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