
 

 

 

 

Handlingar till 

Bygg- och miljönämndens sammanträde 

den 24 september 2020 

 

 

 



Dagordning

Beslutsärenden
90 Behovsutredning 2021-2023 4

91 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 61

92 Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen (FÖP Kungsängen 2040) 73

93 Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro (FÖP Bro 2040) KS 15/0261 78

94 Revidering av Bygg- och miljönämndens delegationsordning Nr 3.8.1 U10 83

95 Revisionsrapport 2020 - Granskning av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll 121

96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 140

97 Ansökan om strandskyddsdispens, scen, KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 202

98 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Björknäs 2:33 220

99 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179 235

100 Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 245

101 Bygglov för ombyggnad av tvåbostadshus för att tillskapa ett flerbostadshus med ytterligare två

studentlägenheter på fastigheten Ekhammar 4:171 276

102 Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus, KUNGSÄNGENS KYRKBY

2:102 298

103 Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av växthus och tillbyggnad av carport med förråd på

fastigheten Härnevi 6:98 318

104 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, TIBBLE-ÖNSTA 4:40 336

105 Marklov för ändring av marknivå och anordnande av vändplan på fastigheten Viby 19:18 356

106 Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden 2021 375



90 Behovsutredning 2021-2023 - BMN 20/0006-18 Behovsutredning 2021-2023 : Behovsutredning 2021-2023

 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Åsa Bergström 
   
Miljöavdelningen 
   
asa.bergstrom@upplands-bro.se 

2020-06-04 BMN 20/0006  

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

  
   

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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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. 
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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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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. 
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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 



90 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 

 

 

22 
 

  

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.
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8 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 

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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10 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 

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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Kapitel 4. Olika kategorier av tillsyn 

14 Kommunala behovsutredningar. En skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll 

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.
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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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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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”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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Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 

Förslag till beslut 

1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till Tertialrapport 2 2020 godkänns 

samt underlaget överlämnas till Kommunstyrelsen för fortsatt beredning 

2 Beslutet justeras omedelbart.   

Sammanfattning 

Verksamhetsrapporten innehåller en redogörelse för bygg- och miljönämndens 

verksamhet och resultat under årets första 8 månader (tertial 1 och 2). 

Dessutom innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens ekonomiska 

resultat. 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det 

gäller bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och 

alkohol. 

Däremot präglas perioden januari-augusti av en förändrad byggmarknad 

gällande typ av ärenden. En fortsatt ekonomisk utmaning för nämnden är att 

fortsatt följa upp intäktsmål och debiteringsgrader. 

Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 646 tkr i 

förhållande till budget. Intäkterna är -1 777 tkr lägre än budgeterat. 

Kostnaderna är 131 tkr lägre än budgeterat. 

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat på -1 500 tkr 

utifrån utfallet för andra tertialet. Det finns en stor osäkerhet hur 

ärendebalansen främst inom bygglov kommer att utvecklas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020 

 Tertialrapport 2  2020 för bygg- och miljönämnden 

Barnperspektiv 

Beslutet påverkas inte av barnkonsekvensanalysen  

  



91 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 - BMN 20/0010-1 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 : Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   ALL.2020.542 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

Linda Edgren 

 

Tf Samhällsbyggnadschef Jonny Hellgren  

 Miljö- och livsmedelschef 

Ylva Malm 

Tf Bygglovschef 

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 2 2020 - Bygg- och miljönämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 

 



91 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 - BMN 20/0010-1 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 : Bilaga Tertialrapport T2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tertialrapport 2 2020 

Bygg- och miljönämnden 

   

 
  



91 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 - BMN 20/0010-1 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 : Bilaga Tertialrapport T2

 

Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2020 2(10) 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................. 3 

1.1 Vinjett ....................................................................................................................... 3 

1.2 Ansvarsområde och organisation .............................................................................. 3 

1.3 Viktiga händelser under året ..................................................................................... 3 

2 Mål och resultat ................................................................................................... 5 

2.1 Nämndmål: Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet ................................... 5 

2.2 Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors 

hälsa .......................................................................................................................... 5 

2.3 Nämndmål: Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög 

kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett 

långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. ................... 6 

2.4 Nämndmål: Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till 

likställighet och kvalitet ............................................................................................ 7 

3 Ekonomi .............................................................................................................. 8 

3.1 Årets resultat ............................................................................................................. 8 

3.2 Helårsprognos ........................................................................................................... 8 

3.3 Ekonomisk analys ..................................................................................................... 9 

3.4 Investeringsredovisning ............................................................................................ 9 

3.5 Kommentarer investeringsredovisning ................................................................... 10 

 

  



91 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 - BMN 20/0010-1 Verksamhetsrapport Tertial 2, 2020 : Bilaga Tertialrapport T2

 

Bygg- och miljönämnden, Tertialrapport 2 2020 3(10) 

 

 

1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller 

bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. 

Däremot präglas perioden januari-augusti av en förändrad byggmarknad gällande typ av 

ärenden. En fortsatt ekonomisk utmaning för nämnden är att fortsatt följa upp 

intäktsmål och debiteringsgrader. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar 

och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god 

hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och 

bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och 

miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra 

lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, 

alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om 

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att 

skydda människors hälsa och miljön. 

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska 

riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de 

nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. 

Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Under perioden 

har det skett en organisationsförändring där den största förändringen är att Miljö- och 

Livsmedelsavdelningen nu är en avdelning. Det har även skett förändringar på Tekniska 

avdelningen då den har upplöst och bildat fyra avdelningar: Avfallsavdelningen, VA-

avdelningen, Gata- och Parkavdelningen och Mät- och GIS- avdelningen. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Personal: 

Bygglov 

Under perioden har en handläggare samt en registrator varit frånvarande på 

föräldraledighet. Dessa tjänster har inte ersatts med vikarier utan ordinarie personal har 

tagit hand om de ärenden som inkommit. Under två månader under sommaren har en 

semestervikarie tagits in för tjänsten som registrator för att möjliggöra för den 

administrativa handläggaren att ha semester. Avdelningen har haft några praktikanter 

under perioden. 

Miljö- och Livsmedel 

Under perioden har tre personer varit frånvarande på föräldaledighet, varav en på deltid. 
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En av tjänsterna av ersatts av vikariat under perioden. 

Händelser: 

Bygglov 

Under perioden januari 2020-augusti 2020 har det kommit in 287 ärenden totalt. Under 

samma period förra året kom det in 238 ärenden. Ärendemängden har alltså varit 

ungefär samma som förra året, däremot har det skett en ändring i typ av bygglov, detta 

år har färre bygglovsansökningar för flerbostadshus samt större lagerlokaler kommit in, 

utan flertalet ansökningar har varit för om och tillbyggnad av en-och tvåbostadshus. 

• Eon.kraftvärmeverk och biogasanläggning tagits i bruk- slutbesked har utfärdats 

• Tidsbegränsade bygglov för skolpaviljonger har beviljats för tre st skolor: 

Ekhammarskolan, Råbyskolan och Lillsjöskolan 

• Permanent bygglov för ny förskola i Tegelhagen har beviljats 

• Bygglov har beviljats för Snabbmatskedjan Mc Donalds som ska etablera sig i 

Norrboda 

• Slutbesked har beviljats för flerbostadshus på Ringvägen 

• Ett flertal bygglov har beviljats på förskolan Ringblomman, Kungsängen 

Miljö- och Livsmedel 

• Påbörjande av gemensam utredning - samverkan inom miljö och livsmedel 

mellan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta samt Upplands-Bro 

• Samrådsunderlag gällande utvidgad verksamhet vid Bro bergtäkt och för en ny 

anläggning som NCC planerar norr om Högbytorp, väster om väg 269 har 

inkommit 

• Kommunens revisorer har granskat miljö- och livsmedelsverksamheterna, 

rapport finns. 

• Utvidgning av täktområde 2 och 3 på fastigheten Lindormsnäs 1:5 

• Miljöavdelningen och livsmedelsavdelningen slår ihop sig och blir Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 

• Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i 

kraft 1 juli 2020 och Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn över att denna 

lag och att anslutande föreskrifter följs 

• Samtliga 21 verksamheter som sökt om nya tobakstillstånd har beviljats tillstånd 

Lagändring och rättsfall: 

En ny lagändring har skett vad gäller lovbefriade Attefallshus. Mellan den 1 mars 2020 

och den 31 juli 2020 fick attefallshuset ha en byggnadsarea på högst 25 kvadratmeter 

om det var en komplementbyggnad och högst 30 kvadratmeter om det var ett 

komplementbostadshus. Sedan den 1 augusti 2020 får attefallshuset ha en byggnadsarea 

på högst 30 m2 oavsett om det är en komplementbyggnad eller ett 

komplementbostadshus.Attefallsregler 30 m2. 

Ett nytt prejudicerande rättsfall har kommit under året som innebär att 

strandskyddsdispens inte kan beviljas i efterhand, vilket även påverkar bygglovsfrågan. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet 

Beskrivning 

Bygg-och miljönämndens verksamhet utgörs i huvudsak av myndighetsutövning, vilket 

ställer stora krav och lägger ett tydligt ansvar på nämnden. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Kundnöjdhet bygglov 
 81 71 75  

Kundnöjdhet (NKI 
företag), mi jö- och 
hälsoskydd 

 

58 64 65 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), livsmedel 

 
89 92 80 

 

Kundnöjdhet (NKI 
företag), servering 

 
100 96 80 

 

Kundnöjdhet bygglov 

Det ska stå Kundnöjdhet Bygglov (NKI företag) 

Resultatet är bättre än målvärdet 

2.2 Nämndmål: Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och 

människors hälsa 

Beskrivning 

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen 

förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka 

människors hälsa och miljö. Kommunens antagna miljöprogram om att områden och 

enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd 

standard är en del. 

 

Kommentar 

Bygglovsavdelningen 

Bygglovsavdelningen arbetar aktivt med tillsyn av byggnaders ventilation med en 

prioritet på skolor, förskolor och arbetsplatser. Tillsyn av tillgänglighet på allmänna 

platser och i offentliga lokaler är en viktig fråga som bevakas vid nybyggnation samt i 

den befintliga bebyggda miljön. Insatser gällande uppföljningsbesök av hissar som fått 

anmärkningar planeras av bygglovsavdelningen som kommer att driva frågan i projekt 

under hösten 2020. Också tillsyn gällande olovlig användning av mark och byggnader 

innefattar viktiga delar i nämndens arbete för att värna om miljön och människors hälsa. 

Olovliga upplag och miljöbrott kan leda till allvarliga konsekvenser för miljön. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 
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Tillsynen inom miljöskydd syftar till att trygga och förbättra den yttre miljön. Detta 

innebär tillsyn och minskning av utsläpp till mark, luft och vatten, främjande av 

återanvändning och återvinning, hantering av kemikalier och avfall m.m. Tillsynen 

inom hälsoskydd syftar till att motverka att människor får besvär eller blir sjuka av den 

inomhusmiljö de vistas i. Det innebär till exempel att se till att skolor och bostäder är 

bra och fria från buller, radon och fukt m.m. som påverkar hälsan negativt. Tillsynen 

inom livsmedel syftar till att medborgarna ska få säker mat och inte bli vilseledda i 

märkning av livsmedel. 

Tillsynsarbetet bedrivs på många olika sätt såsom inspektioner, möten och kontroll av 

verksamhetens egenkontroll, utredningar i samband med klagomål och handläggning av 

anmälningar och tillstånd. 

Livsmedelsavdelningen 

Livsmedelsavdelningen har under pandemin medvetet ej besökt äldreboenden och 

liknande känsliga ställen, men dialog och kontakt har skett. Vi ska också vara 

riskbenägna med smittorisker på andra ställen så vi har haft dialog med företagen om 

det måste vara inspektion på plats eller om vi kan lösa kontrollen på annat sätt. 

Livsmedel kommer inte hinna med alla planerade besök i år utan några förskjuts till 

nästa år. Detta delvis på att föreskrifterna om smittskyddsåtgärder prioriterats. 

Vi ser ett resursbehov för att hinna göra inspektioner, hinna med administrativa åtgärder 

pga omorganisation samt komma ikapp med kontrollskulder. 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal tillsynsbesök per 
årsarbetare 

 
  20 

 

2.3 Nämndmål: Verka för att det i kommunen byggs bostäder som 

håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god 

bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Beskrivning 

Kommunen kommer under kommande år att vara i fortsatt stark tillväxt vilket ökar 

ärendemängderna. Nämnden ska besluta om nämndmål med tillhörande indikatorer om 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunens antagna miljöprogram, vars mål exempelvis om att områden och enskilda 

fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard, 

är en grund för nämndens arbete. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal 
bygglovsansökningar 

 
165 277  

 

Antal bygglovsansökningar 

Vi har ungefär samma antal bygglovsärenden som vid denna period förra året. Då låg 

antalet inkomna bygglovsärenden  på 161 st. Det jämförande talet på 277 st är baserat 

på helåret 2019. 
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2.4 Nämndmål: Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga 

med hänsyn till likställighet och kvalitet 

Beskrivning 

Det prioriterade området kräver åtgärder på alla områden och berör både drift- och 

investeringsbudget. 

 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Handläggningstid för 
bygglov (medelvärde) 

 
2 Veckor 2 Veckor 3 Veckor 

 

Handläggningstid 
strandskyddsärenden 
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Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2019 

Prognos 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 

2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

      

      

      

      

Summa      

3.5 Kommentarer investeringsredovisning 

Det finns en godkänd investering för projektet Digitalisering av arkivhandlingar som 

berör Bygg- och miljönämnden. Investeringsramen för det är inte tilldelad Bygg-och 

miljönämnden utan ligger centralt på Kommunstyrelsen och investeringen redovisas 

därför inte här. 
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Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan 
för Kungsängen (FÖP Kungsängen 2040)  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2020 

till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har den 9 juni 2020 fått förslag till fördjupad 

översiktsplan för Kungsängen (FÖP Kungsängen 2040) för yttrande under 

samrådstiden. 

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att den fördjupade översiktsplanen för 

Kungsängen kan tillstyrkas under förutsättning att nedanstående synpunkter 

beaktas. 

 Kulturmiljö 

 Arkitektonisk inriktning Kungsängen 

 Tätortsavgränsning 

 Dagvattenhantering 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 9 juni 

2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2020. 

 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har den 9 juni 2020 fått Förslag till fördjupad 

översiktsplan för Kungsängen (FÖP Kungsängen 2040), för yttrande. 
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Planförslaget samt tillhörande utredningar är på remiss under tiden 9 juni 2020 

till 25 september 2020. 

Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid att inkomma med yttrande 

för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens sammanträde den 24 

september 2020.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Kungsängen i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 

27 maj 67 § sänds planförslaget, FÖP Kungsängen 2040, ut för samråd i 

enlighet med PBL SFS 2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 

Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010.  

FÖP Kungsängen har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet. FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- 

och cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan 

rusta kommunen för att klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, 

skyfall och översvämningar. Vi tittar särskilt på hur Kungsängens torg kan 

fortsätta utvecklas som en trygg och levande plats, hur stationsområdet kan 

utvecklas och hur vi kan göra kommunen lättare och roligare för barn att 

orientera sig i. 

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro 

och Kungsängen. Med planförslaget följer också en 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning som utgör en miljökonsekvensbeskrivning 

för planer och program enligt bestämmelserna i Miljöbalken. 

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat 

synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 

tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

En generell synpunkt är att kartunderlagen i fördjupande översiktsplanen för 

Kungsängen är lite otydliga, tex på sid 15 där varken större vägar eller 

tätorterna Bro och Kungsängen finns med. Vad gäller gränsen mellan 

tätortsavgränsningen så skulle det bra om det finns en randzon eftersom det är 

stor skillnad i bedömningen av ett förhandsbesked eller bygglovsansökan om 

en planerad byggnad är innanför eller utanför tätortavgränsningen. Det borde 

också finnas en tydligare skrivning om det alltid är plankrav för att bygga inom 

tätortsavgränsningen. 

Kulturmiljöfrågan tas inte upp alls i den fördjupade översiktsplanen. Det finns 

en framtagen kulturmiljöutredning som inte är beslutat eller fastställd. I den 

kommunöversiktliga översiktsplanen finns kulturmiljöaspekter med, men i och 

med att den ersätts av FÖP för Kungsängen resp. Bro så försvinner 

bestämmelserna kring kulturmiljöer för tätorterna. I kulturmiljöutredningen 

finns det området som är klassat som kulturmiljöer, ex delar av Brunna 
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bostadsområde. Hur förhåller det sig till den fördjupande översiktsplanen för 

Kungsängen? 

På sid 15 finns ett stycke om stadsmässighet, men det finns inget skrivet om 

vilken inriktning för arkitektonisk gestaltning som man vill se framöver. 

Bygglovsavdelningen anser att den det i planen bör finnas ett ställningstagande 

i frågan om arkitektonisk gestaltning i Kungsängens tätort för att underlätta för 

framtida planering. 

I planen beskrivs en del förslag till åtgärder och det finns inget skrivet om vad 

som ryms inom befintliga detaljplaner och vilka av åtgärderna som kräver en 

detaljplaneändring. Ett exempel på det är vidareutveckling av Kungsängens 

torg. Ryms de föreslagna åtgärderna inom befintlig detaljplan?  

På sid 22 finns det skrivet om uppföljning av den Fördjupande översiktsplanen. 

Bygglovsavdelningen ser att det bör finnas en fördjupad utredning om hur 

denna uppföljning ska ske. 

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

Dagvatten och ett större helhetsgrepp kring miljöfrågor 

För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten 

och skydda recipienten Mälaren är det därför viktigt att 

planeringsinriktningarna följs. "Samt översvämning och skyfall". Viktigt att 

ytorna som är utpekade för omhändertagande av dagvatten finns kvar och att 

man inte minskar dessa ytor. Även att de ytor som är reserverade för dagvatten 

är tillräckligt stora för att kunna ta hand och rena det dagvatten som kommer 

från de nya områdena.  

 

Utgångspunkten att alltid hantera dagvattenfrågan inom planen. Är bra men att 

man tänker på områden runt omkring och vart deras dagvatten tar i vägen.  

 

Broviken som är Natura2000-område, är mottagare av det vatten som rinner 

från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste 

statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten. Viktigt att se till att 

det dagvatten som kommer till Broviken från Kungsängen uppfyller 

miljökvalitetsnormerna.  

 

Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett 

åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i arbetet med 

översiktsplanen.  

Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största 

delen av det allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 

är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i tätorten och 

på landsbygden som byggdes innan kraven på dagvattenhantering var utökade 

och därför finns områden i kommunen där dagvattenhanteringen inte är 

tillfredsställande gällande kvalitet och kvantitet. Viktigt att man får bättre 
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kontroll på hur effektiva de befintliga dammarna är och hur mycket mer rening 

som behövs för att möta upp mot ställda krav.  

En annan fråga som rör dagvattenhanteringen i kommunen och som inte tas 

upp i översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna är platser avsedda 

för snöupplag. Vid snöröjning finns ett kvittblivningsintresse varför snön är att 

betrakta som avfall och snöupplag som miljöfarlig verksamhet. Valet av en 

lämplig plats ska göras så att upplägget innebär så litet intrång i mark- eller 

vattenområde som möjligt, i enlighet med 2 kap. 6 § miljöbalken. 

Miljöavdelningen noterar att konsekvenser i "exploateringsfasen" inte är 

beaktade. Miljö och hälsa skulle kunna främjas ytterligare om 

hållbarhetsgreppet också tas med i genomförandeprocessen. Kan dokumenten 

även vara vägledande för hur länshållningsvatten, buller och dammproblematik 

ska hanteras under utbyggnadsfaserna i samband med planering? Finns det 

exempelvis utrymme för att utreda lämpliga platser för miljöfarlig verksamhet 

som är kopplad till exploatering redan under detaljplaneprocessen. En annan 

aktuell fråga är massbalans. Att tidigt ställa krav på att projekten redovisar 

massbalans innan genomförande. Hög exploateringstakt innebär till exempel 

ett stort flöde av massor med tillhörande transporter. I den fördjupade 

översiktsplanen för Kungsängen skulle man kunna se över en strategi för lokalt 

omhändertagande av massor då kommunen är huvudman, exempelvis vid 

utbyggnad av väg, vatten och avlopp. Det är en vinst såväl för miljö som för 

ekonomin. Miljöavdelningen upplever att man idag många gånger tittar på 

massrelaterade frågor först när behovet uppstår vilket försvårar effektiv och 

adekvat återvinning. I enlighet med 5 § 2 kap. Miljöbalken ska alla som 

bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi 

samt utnyttja möjligheterna att 

   1. minska mängden avfall, 

   2. minska de negativa effekterna av avfall, och 

   3. återvinna avfall.  

Även 3 § 2 kap. Miljöbalken skulle kunna lyftas i den fördjupade 

översiktsplanen "I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas 

bästa möjliga teknik." Något som kan krav ställas vid offentlig upphandling. 

Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen är vägledande dokument 

och eftersom de ska se till helhet och sammanhang och underlätta för 

kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan 

tillståndsprövning. 

Barnperspektiv 

Genom att beakta synpunkterna i detta yttrande får Kungsängen en bättre 

bebyggelsemiljö för barn att leva i. 
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Samhällsbyggnadskontoret  

Linda Edgren 

 

Tf Kontorschef 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm 

 

 

Tf Avdelningschef Bygglov 

Jonny Hellman 

Avdelningschef Miljö och Livsmedel 

 

 

 

Bilagor 

1. Remisshandlingarna finns på kommunens hemsida: www.upplands-

bro.se/tatort 

2. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över planförslaget 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan 
för Bro (FÖP Bro 2040) KS 15/0261 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2020 

till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har den 9 juni 2020 fått förslag till fördjupad 

översiktsplan för Bro (FÖP Bro 2040) för yttrande under samrådstiden. 

Samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och miljöavdelning har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att planen för se rubrik kan tillstyrkas under 

förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. 

 Kulturmiljö 

 Tätortsavgränsning 

 Trädgårdsstadens sammankoppling till Bro 

 Inriktning Skällsta industriområde 

 Inriktning Högbytorp-området 

 Dagvattenhantering 

 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 9 juni 

2020 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 september 2020. 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har den 9 juni 2020 fått Förslag till fördjupad 

översiktsplan för Bro (FÖP Bro 2040), för yttrande. Planförslaget samt 
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tillhörande utredningar är på remiss under tiden 9 juni 2020 till 25 september 

2020. 

Bygg- och miljönämnden har erhållit förlängd tid att inkomma med yttrande 

för att ärendet ska kunna behandlas på nämndens sammanträde den 24 

september 2020.  

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Bro i Upplands-Bro. Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 27 maj 68 

§ sänds planförslaget, FÖP Bro 2040, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 

2010:900. Samrådshandlingarna är en fördjupning av Upplands-Bros gällande 

översiktsplan ÖP 2010. 

FÖP Bro har särskilt fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

FÖP:en zoomar in på tätorterna och ger förslag på hur väg-, gång- och 

cykelnätet ska utvecklas, var vi kan förtäta med bostäder, och hur vi kan rusta 

kommunen för att klara av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall 

och översvämningar. Vi tittar särskilt på hur Bro torg kan fortsätta utvecklas 

som en trygg och levande plats, hur stationsområdet kan utvecklas och hur vi 

kan göra kommunen lättare och roligare för barn att orientera sig i. 

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar för Bro 

och Kungsängen. Med planförslaget följer också en 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning som utgör en miljökonsekvensbeskrivning 

för planer och program enligt bestämmelserna i Miljöbalken. 

Bygglovsavdelningen och miljöavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat 

synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 

tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen samt miljöbalken. 

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

Generella synpunkter är att kartunderlagen i fördjupande översiktsplanen för 

Bro är lite otydliga, tex på sid 15 där varken större vägar eller tätorterna Bro 

och Kungsängen finns med. Vad gäller gränsen för tätortsavgränsningen så 

skulle det bra om det finns en randzon eftersom det är stor skillnad i 

bedömningen av ett förhandsbesked eller bygglovsansökan om en planerad 

byggnad är innanför eller utanför tätortsavgränsningen. Det borde också finnas 

en tydligare skrivning om det alltid är plankrav innanför tätortsavgränsningen. 

Kulturmiljöfrågan tas inte upp alls i den fördjupade översiktsplanen. Det finns 

en framtagen kulturmiljöutredning som inte är beslutat eller fastställd. I den 

kommunöversiktliga översiktsplanen finns kulturmiljöaspekter med, men i och 

med att den ersätts av FÖP för Kungsängen resp. Bro så försvinner 

bestämmelserna kring kulturmiljöer för tätorterna. 

Ett specifikt område som är utpekat inom tätortsavgränsningen är området 

kring Högbytorp och Grustäktsområdet öster om Håtunavägen. 

Bygglovsavdelningen önskar en tydligare skrivning av tanken med de 
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områdena. I dagsläget är det många tillfälliga bygglov som hanteras där. 

Bygglovsavdelningen önskar ett förtydligande kring om området ska 

detaljplaneläggas eller inte. 

Det nya området Trädgårdsstaden byggs söder om Bro station, men det finns 

inte så tydligt beskrivet hur Bro station ska utvecklas. För att få ihop Bro till en 

bra sammanhållen bebyggelse är kopplingen mellan det nya området söder om 

järnvägen och det gamla området norr om järnvägen viktigt. Järnvägen kan bli 

en barriär mellan området. För att undvika det bör det studeras och utvecklas 

mer om stationsområdet ska utvecklas. 

Skällsta industriområdet utgör entrén till Bro. I dagsläget upplevs området som 

lite av en tråkig presentation av Bro. I den fördjupade översiktsplanen för Bro 

finns ingenting beskrivet om vilken karaktär det området bör ha, vilket 

Bygglovsavdelningen önskar. 

Området norr om Rättarboda/Kvistaberg är inte med i tätortsavgränsningen 

längre. För det området önskar Bygglovsavdelningen en tydligare vägledning 

hur förhandsbesked ska hanteras.  

På sid 22 finns det skrivet om uppföljning av den Fördjupande översiktsplanen. 

Bygglovsavdelningen ser att det bör finnas en fördjupad utredning om hur 

denna uppföljning ska ske. 

Miljöavdelningens synpunkter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

Dagvatten och ett större helhetsgrepp kring miljöfrågor 

"För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och fördröja 

dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför viktigt att 

planeringsinriktningarna följs." Samt översvämning och skyfall. Viktigt att 

ytorna som är utpekade för omhändertagande av dagvatten finns kvar och att 

man inte minskar dessa ytor. Även att de ytor som är reserverade för dagvatten 

är tillräckligt stora för att kunna ta hand och rena det dagvatten som kommer 

från de nya områdena.  

 

Utgångspunkten att alltid hantera dagvattenfrågan inom planen. Är bra men att 

man tänker på områden runt omkring och vart deras dagvatten tar vägen.  

 

"I Bro finns Broviken som är Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är 

mottagare av det vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett 

mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen inte 

miljökvalitetsnormer för vatten. " Viktigt att se till att det dagvatten som 

kommer till Broviken, Mälaren är rent så att man kan uppfylla 

miljökvalitetsnormerna.  

 

"Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs 

en strategisk planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta. 

Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett 
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åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant arbete." Bra 

att en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken är på gång.  

"Eftersom systemet med dagvattendammar är väl utbyggt renas den största 

delen av det allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 

är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i tätorten och 

på landsbygden som byggdes innan kraven på dagvattenhantering var utökade 

och därför finns områden i kommunen där dagvattenhanteringen inte är 

tillfredsställande gällande kvalitet och kvantitet." Viktigt att man får bättre koll 

på hur bra de befintliga dammarna är och hur mycket mer som behövs för att 

möta rening av dagvatten från de nya områdena.  

En annan fråga som rör dagvattenhanteringen i kommunen och som inte tas 

upp i översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna är platser avsedda 

för snöupplag. Vid snöröjning finns ett kvittblivningsintresse varför snön är att 

betrakta som avfall och snöupplag som miljöfarlig verksamhet. Valet av en 

lämplig plats att lägga upp snö på ska göras så att upplägget innebär så litet 

intrång i mark- eller vattenområde som möjligt, i enlighet med 2 kap. 6 § 

miljöbalken. Miljöavdelningen noterar också att det inte diskuteras något kring 

konsekvenser i "exploateringsfasen". Miljö och hälsa skulle kunna främjas 

ytterligare om hållbarhetsgreppet också tas med i genomförandeprocessen. Kan 

dokumenten även vara vägledande för hur länshållningsvatten, buller och 

dammproblematik ska hanteras under utbyggnadsfaserna i samband med 

planering? Finns det exempelvis utrymme för att utreda lämpliga platser för 

miljöfarlig verksamhet som är kopplad till exploatering redan under 

detaljplaneprocessen. En annan aktuell fråga är massbalans. Att tidigt ställa 

krav på att projekten redovisar massbalans innan genomförande. Hög 

exploateringstakt innebär till exempel ett stort flöde av massor med tillhörande 

transporter. I den fördjupade översiktsplanen för Bro och Kungsängen skulle 

man kunna se över en strategi för lokalt omhändertagande av massor då 

kommunen är huvudman, exempelvis vid utbyggnad av väg, vatten och avlopp.  

Det är en vinst både för miljö såväl som för ekonomi. Miljöavdelningen 

upplever att man idag många gånger tittar på massrelaterade frågor först när 

behovet uppstår vilket försvårar effektiv och adekvat återvinning. I enlighet 

med 5 § 2 kap. Miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 

   1. minska mängden avfall, 

   2. minska de negativa effekterna av avfall, och 

   3. återvinna avfall.  

Även 3 § 2 kap. Miljöbalken skulle kunna lyftas i de fördjupade 

översiktsplanerna "... I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik." Något som kan främjas vid offentlig 

upphandling. Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna är 

vägledande dokument och eftersom de ska se till helhet och sammanhang och 

underlätta för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och 
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annan tillståndsprövning vore det bra om ovanstående frågor kunde lyftas 

redan där. 

 

Barnperspektiv 

Genom att beakta synpunkterna i detta yttrande får Bro en bättre 

bebyggelsemiljö för barn och unga att leva i. 

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Linda Edgren 

 

Tf kontorschef 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm 

 Tf Avdelningschef Bygglov 

 

 

 

Jonny Hellman  

Avdelningschef Miljö och Livsmedel  

 

Bilagor 

1. Remisshandlingarna finns på kommunens hemsida: www.upplands-

bro.se/tatort 

2. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över planförslaget 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Revidering av Bygg- och miljönämndens 
delegationsordning Nr 3.8.1 U10  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att, med stöd av 6 kap. 37 och 39 samt 7 

kap. 5 § kommunallagen (2017:725), Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

ny reviderad delegationsordning för Bygg- och miljönämnden gäller från och 

med beslutsdatum.  

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden reviderar sin delegationsordning eftersom det sker en 

omorganisation på avdelningsnivå. Tidigare delegationsordning 3.8.1 U10 

ersätts med delegationsordning 3.8.1 U11 som börjar gälla från och med 

beslutsdatum. 

Förändringen jämfört med tidigare delegationsordning är att det skett en 

omorganisation från 1 september 2020 där Livsmedelsavdelningen och 

Miljöavdelningen slår ihop sina verksamheter till Avdelningen för Miljö- och 

livsmedel.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2020 

 Förslag på ny reviderad delegationsordning 3.8.1 U11 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden reviderar sin delegationsordning eftersom det sker en 

omorganisation på avdelningsnivå. Tidigare delegationsordning 3.8.1 U10 

ersätts med delegationsordning 3.8.1 U11 som börjar gälla från och med 

beslutsdatum. 

Förändringen jämfört med tidigare delegationsordning är att det skett en 

omorganisation från 1 september 2020 där Livsmedelsavdelningen och 

Miljöavdelningen slår ihop sina verksamheter till Avdelningen för Miljö- och 

livsmedel. Avdelningschefen för den nya avdelningen får numera koden 

Avdch-ML i delegationsordning och avdch-miljö och avdch-livs tas bort helt. 

Inspektörerna, oavsett lagområde, på nya avdelningen får koden ML-insp. 

Avdch-livs hade delegation på alkoholbeslut och tobaksbeslut, men den ändras 
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till ML-insp. I övrigt görs inga ändringar när det gäller att vilka beslut som ska 

delegeras. 

 

Barnperspektiv 

Det är Samhällsbyggnadskontorets bedömning att en myndighet som arbetar 

med miljö- och livsmedelstillsyn för barn och även vuxna ska ha en väl 

fungerande delegering för att tillsynsarbetet ska kunna bedrivas effektivt av 

nämnd och verksamhet.  

  

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Kent Olsson 

 

T.f miljöchef Linda Edgren 

 T.f kontorschef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till ny delegationsförteckning 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 

I Upplands-Bro kommun har Bygg- och miljönämnden och de andra nämndernas 

ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 

bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland 

annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun 

ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till 

många och väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i 

kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 

att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 

även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 

säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Enligt 12 kap 6 § plan- och bygglagen får delegation utöver det som följer av 6 kap 38 § KL 

inte omfatta befogenhet att:  

1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta förelägganden eller 

förbud som förenas med vite, 

3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som 

föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på 

bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller 

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 
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1.4 Delegationsbeslut 

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 

sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 

med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 

viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 

genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 

Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 

principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 

att det är nämnden som ska ta beslut i ärendet. 

1.5 Ersättare för delegat 

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 

frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 

längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 

vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 

delegatens närmsta chef. 

1.6 I samråd 

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 

aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 

Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 

och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 

sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 

kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 

anmälas omgående. 

Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

1.8 Ren verkställighet 

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstepersonens dagliga arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 

sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 

beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 

kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 

som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 

Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 
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1.9 Överklagan av beslut - allmänt 

Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 

överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 

nämnden. 

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 

Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 

specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 

överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 

emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 

beslutet. 

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 

laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 

exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 

befogenheter. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 

anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 

I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 

nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 

ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 

Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 

uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 

begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 

återkomst inte kan avvaktas, övertas delegationen av delegatens närmsta chef. 

1.11 Omprövning av beslut 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 

beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 

1.12 MBL-förhandling eller samråd 

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 

personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 



94 Revidering av Bygg- och miljönämndens delegationsordning Nr 3.8.1 U10  - BMN 20/0010-3 Revidering av Bygg- och miljönämndens delegationsordning Nr 3.8.1 U10  : Förslag Reviderad BMN delegationsordning

 

6 
 

2 Bygg- och miljönämndens delegationsordning 

2.1 Delegationer 

Bygg- och miljönämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 

upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare som 

angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 

ärendegrupp. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Tjänsteperson med högre 

befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning. 

Alla delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde. 

Av anmälan ska framgå: 

• vilken typ av beslut som har fattats och vilket lagrum man hänvisar till, 

• vilken punkt i delegationsförteckningen som stödjer beslutet, 

• vem som har fattat beslutet och när beslutet fattades,  

• vad beslutet handlar om och 

• adress eller annan lägesbestämning för berörd fastighet eller verksamhet. 

2.2 Förordnande av ersättare 

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 

ersättaren. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Avdelningschefer 

Är avdelningschef jävig övertar ordförande i Bygg- och miljönämnden delegationerna. 

2.3.2 Övriga anställda 

Avdelningschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom respektive avdelning 

inom Bygg- och miljönämndens verksamheter. 

2.3.3 Bygg- och miljönämndens ordförande 

Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna. Är även 

nämndens vice ordförande jävig övertar 2e vice ordförande delegationerna, med undantag för 

delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 

har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 

giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 
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3 Förkortningar 

3.1 Funktioner 

 

AU Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 

Avdch Alla Avdelningschefer inom nämndens verksamheter 

Avdch-bygg Avdelningschef Bygglovsavdelningen 

Avdch-ML Avdelningschef Miljö- och livsmedel 

B-admin Registrator och administratör på 

Bygglovsavdelningen 

B-han Bygglovhandläggare och byggnadsinspektör 

B-admin Administratör, registrator Bygglovsavdelningen 

Kch Samhällsbyggnadschef 

ML-insp Livsmedelsinspektör, Miljöinspektör 

Alkoholhandläggare, Tobakshandläggare 

Ordf. Bygg- och miljönämndens ordförande 

1:a vice ordförande Bygg- och miljönämndens förste vice ordförande  

 

3.2 Författningar 

 

Afo Avfallsförordningen (2011:927) 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

AnL Anläggningslagen (1973:1149) 

BBR Boverkets byggregler BFS 2011:6 med 

ändringsförfattningar 

BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter, ändrad 2012:6, och allmänna 

råd om Funktionskontroll av ventilationssystem och 

certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter 

BFS 2012:11 Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS  

BFS 2013:10  
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Dataskyddsfo Dataskyddsförordning (GDPR, General Data 

Protection Regulation) Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG 

DF Delgivningsförordningen (2011:154) 

DL Delgivningslagen (2010:1932) 

EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda hygienregler för livs-medel av animaliskt 

ursprung 

EG 854/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av 

särskilda bestämmelser för genomförandet av 

offentlig kontroll av produkter av animaliskt 

ursprung avsedda att användas som livsmedel 

EG 882/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll 

av produkter av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om 

djurhälsa och djurskydd 

EKS Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

EU 517/2014 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade 

växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) 

nr 842/2006 

FAM Förordningen om allvarliga miljöskador (2007:667) 

FAOKF Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av 

foder och animaliska biprodukter (2006:1165) 

FAOKL Förordning om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166) 
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FAPT Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken (1998:940) 

FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FFAB Förordning om foder och animaliska biprodukter 

(2006:814) 

FGF Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

FGS Förordningen (1998:929) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899) 

FMJ Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 1998:915 

FMKB Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 

(1998:905) 

FMSA Förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) 

FOS Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. (1998:1252) 

FPCB Förordning (2007:19) om PCB m.m. 

FVV Förordningen om vattenverksamhet m.m. 

(1998:1388) 

HRL Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

LBEV Lagen (2012:1011) och förordningen (2010:1075) 

om brandfarliga och explosiva varor 

LF Livsmedelsförordningen (2006:813) 

LFAB Lagen om foder och animaliska biprodukter 

(2006:805) 

LFS Lag om färdigställandeskydd (2014:320) 
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LGS Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning 

LHF Lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av 

kommunfullmäktige 2010- 12-16, § 147 

LHL Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel 

LIVSFS 2005:10 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

(2005:10) 

LIVSFS 2009:5 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om 

livsmedelshygien, i lydelse enligt LIVSFS 2009:5 

LL Livsmedelslagen (2006:804) 

LRL Ledningsrättslagen (1973:1144) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MPF Miljöprövningsförordning (2013:251) 

MTF Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor 

NFS 2016:8 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

OL Ordningslagen (1993:1617) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

SFS 2014:425 Förordning om bekämpningsmedel 

SJVFS 2010:55 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om 

miljöhänsyn i jordbruket avseende växtnäring 

SLV-DK Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30 om 

dricksvatten 
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SNFS 1997:2 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel 

SSF Strålskyddsförordningen (1988:293) 

SSL Strålskyddslag (2018:396) 

SSMFS 2008:36 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

VL Viteslagen (1985:206) 
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4 Delegationsordning 
 

Ärende-  
grupp nr
  

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Lagrum 
/notering 

1 Allmänna ärenden 
  

1.1 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 

och liknande för de förtroendevalda. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

 

1.2 Besluta om deltagande i kurser, konferenser 

och liknande för ordförande. 

1:a vice ordf.  

1.3 Besluta om resor utanför Sverige men inom 

EU och till Norge eller Island. 

Se KS 
delegations- 
förteckning 

 

1.4 Besluta om resor utanför Norden och EU. Se KS 
delegations- 
förteckning 

 

1.5 Besluta om ärenden när ett beslut i ärendet 

inte kan vänta till nästa nämndsammanträde. 

Ordf. eller vid 
förhinder för 

denne 1:a vice 
ordf. 

KL 6 kap. 39 § 

1.6 Underteckna avtal inom löpande förvaltning 

som inte kräver firmatecknare. 

Avdch  

1.7 Utse röstrepresentanter i bransch- och 
intresseorganisationer i vilka Bygg- och 
miljönämnden är medlem. 

Ordf.  

1.8 Besluta om att ålägga tidigare ägare eller 
nyttjandehavare att lämna uppgift om ny 
ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

Avdch  

1.9 Besluta om att sända föreläggande och 

förbud, som meddelats mot någon i egenskap 

av ägare till fastighet med mera, till 

Inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret.  

Avdch MB 26 kap. 15 § 

1.10 Avvisa ett överklagande som har kommit in 

för sent. 

Avdch FL 45 § 

1.11 Ompröva beslut som har meddelats av Bygg- 
och miljönämnden som första instans, och 
som är uppenbart oriktigt på grund av nya 
omständigheter:  

a) Beslut av nämnd i dess helhet. 

Ordf. FL 39 § 
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 b) Beslut av anställd hos kommunen som 

fattats på nämndens vägnar. 

Avdch  

1.12 Besluta om att ett överklagande har kommit 

in i rätt tid och att lämna överklagandet till 

prövande instans. 

B-han 

ML-insp 

FL 45 § 

1.13 I egenskap av en myndighet bestämma att ett 

beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas. 

ML-insp MB, LL och PBL 

1.14 Avvisa ett ärende som inte är komplett och 

besluta om att avskriva ett ärende utan 

ytterligare åtgärder.  

Avdch FL  

MB 22 kap. 2 § 

1.15 Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att 

föra nämndens talan inför domstol och andra 

myndigheter samt vid förrättningar, 

sammanträden och besiktningar av olika slag.  

Avdch   

1.16  Besluta att inte lämna ut en allmän handling 

eller en sekretessbelagd handling och en 

handling med visst förbehåll.  

Avdch TF 2 kap. § 14-
15 och  

OSL 6 kap. 3§  

1.17  Fastställa en dokumenthanteringsplan och 

arkivbeskrivning för Bygg- och 

miljönämndens handlingar.  

Kch   

1.18  Ta emot och kvittera delgivningar som är 

ställda till Bygg- och miljönämnden.  

Avdch  6 kap 36 § KL 

1.19  Polisanmäla brott mot kommunen inom 

nämndens ansvarsområde.  

Avdch   

1.20 Utse dataskyddsombud samt ersättare till 

dataskyddsombudet 

Kch Dataskyddsfo 

Art 37 

1.21 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Avdch Dataskyddsfo 

Art 28 

1.22 Rätt att ta ut avgift för information  Avdch Dataskyddsfo 

Art 12 punkt 5 

1.23 Rätt till tillgång  Avdch Dataskyddsfo  
Art 15  

1.24 Rätt till rättelse  Avdch Dataskyddsfo  
Art 16  

1.25 Rätt till radering  Avdch Dataskyddsfo  
Art 17  

1.26 Rätt till begränsning av behandling  Avdch Dataskyddsfo  
Art 18  

1.27 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, 

radering och begränsning   

 

Avdch Dataskyddsfo  
Art 19 
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1.28 Rätt till dataportabilitet  Avdch Dataskyddsfo  
Art 20  

1.29  Rätt att göra invändningar  Avdch Dataskyddsfo  
Art 21  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

2 Ekonomiska ärenden 
  

2.1 Sluta avtal och vid behov häva avtal inom 

budget.  

Avdch    

2.2 Fastställa förteckning för beslutsattestanter 

och ersättare inom Bygg- och miljönämndens 

förvaltning.  

Kch   

2.3 Utfärda fullmakt att kvittera ut 

värdehandling.  

Avdch    

2.4 Begära av- och omskrivningar av fodringar.  Se KS 

delegations- 

förteckning  

  

2.5 Söka externa bidrag och medfinansiering, till 

exempel statsbidrag och EU-bidrag.  

Avdch   

2.6 Sälja kommunens lösa egendom.  Se KS 

delegations- 

förteckning  

  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

3 Personal 
  

3.1 Besluta om organisationsstruktur för Bygg- 

och miljönämndens förvaltning.  

Kch   

3.2 Anställa:  

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid 

Samhällsbyggnadskontoret.  

Kch   

 b) Övrig personal Avdch  

3.3 Besluta om löne- och anställningsvillkor för:  

a) Avdelningschefer och stabspersonal vid 

Samhällsbyggnadskontoret.  

Kch   

 b) Övrig personal.  Avdch   
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3.4  Besluta om lönetillägg och lönesättning som 

avviker från kommunen personalpolitiska 

riktlinjer.  

Se KS 

delegations- 

förteckning  

 

3.5  Förändra sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställning.  

Se KS 

delegations- 

förteckning  

 

3.6  Utfärda skriftlig varning eller avstängning.  Kch  

3.7  Säga upp eller avskeda arbetstagare.  Kch   

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

4 Yttranden 

  

4.1        

4.2 Lämna yttrande över detaljplaner i 

utställningsskedet/granskningsskedet om 

inget nytt av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt tillkommit i ärendet.  

Avdch-bygg  

Avdch-MHL  

  

4.3  Lämna yttrande till verksamhetsutövare med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbeskrivning  

ML-insp MB 6 kap. 6 § 4  

4.4     

4.5  Lämna yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte 

kungörs tillsammans med ansökan i mål eller 

ärende.  

ML-insp MB kap 6 kap. 8 
§ MB  

och FMKB  

12 §  

4.6  Lämna yttrande om 

miljökonsekvensbeskrivning i samband med 

att miljökonsekvensbeskrivning för plan eller 

program upprättas.  

ML-insp MB 6 kap.  

12-14 §§ och  

FMBK 8 §  

4.7      

4.8  Lämna yttrande till Länsstyrelsen när det 

gäller mindre ändring i tillståndspliktig 

miljöfarlig verksamhet och 

anmälningsärenden om tillståndspliktig 

verksamhet.  

ML-insp FMH 5,22 och 
26 §§  

4.9     

4.10      

4.11  Lämna yttrande till Länsstyrelsen om 

regionalt program för efterbehandling av 

ML-insp  
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förorenade områden.  

4.12  Lämna yttrande till Kemikalieinspektionen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttranden begärs om kemiska produkter eller 

biotekniska organismer  

ML-insp   

4.13  Lämna yttrande i ärende om dispens från 

förbud att sprida kemiska och biologiska 

bekämpningsmedel över skogsmark.  

Avdch-ML  MB 14 kap. 9 § 
tredje stycket  

4.14  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 

om tillstånd till yrkesmässig transport eller 

annan hantering av avfall.  

ML-insp Afo 36, 42, 46 
och  

47 §§ 

4.15  Lämna yttrande om radonbidrag.  ML-insp   

4.16  Lämna yttrande om ansökningar om 

skottlossningstillstånd.  

ML-insp   

4.17  Lämna yttrande om militärövningar.  ML-insp   

4.18  Lämna yttrande i beslut om tillstånd att 

hantera, överföra eller importera explosiva 

varor eller att yrkesmässigt eller i större 

mängd hantera brandfarliga varor.  

ML-insp LBEV 16-19 §§  

4.19  Lämna yttrande om placering av 
bygglovbefriade underjordsbehållare för 
avfall.  

B-han    

4.20  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
om dispens från andra föreskrifter än 
områdesskydd.  

Avdch    

4.21  Lämna yttrande till Polismyndigheten i 
ärenden om tillstånd och anmälan.  

ML-insp OL  

4.22  Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärenden 
enligt lagen om gaturenhållning och skyltar.  

B- han  

 

FGS 4 § första 
stycket  

4.23  Lämna yttrande till Socialstyrelsen om 
tillstånd att inrätta hem för vård eller 
boenden som drivs av en enskild utförare 
eller en sammanslutning.  

ML-insp Socialtjänst-
lagen (2001:453) 

4.24  Besluta om att inte lämna yttrande i frågor 
som inte berör kommunen inom nämndens 
ansvarsområde.  

Avdch    

4.25 Innan en ansökan om licens att tillhandahålla 
spel på värdeautomater på andra platser än på 
ett kasino beviljas, ska den kommun där 
spelet ska tillhandahållas ges tillfälle att yttra 
sig över ansökan. 

ML-insp Spelförordningen 
Kap 3, 11 § 
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Ärende- 

 grupp nr 
Ärendetyp Beslutande/  

delegat 

Lagrum 

/notering 

5 Avgifter 
  

5.1  Besluta om avgifter enligt kommunens taxa 

för verksamhet inom Bygg- och 

miljönämndens verksamhetsområde.  

B-han  

K-han  

ML-insp 

Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter  

5.2  Besluta om att sänka eller efterskänka avgift 

enligt kommunens taxa inom Bygg- och 

miljönämndens verksamhet.  

Avdch  Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.3  Besluta om klassning och fast årlig avgift 

enligt kommunens taxa för prövning och 

tillsyn enligt MB.  

ML-insp Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.4  Besluta om att debitera timavgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB upp till 15 tillsynstimmar.  

ML-insp Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

5.5  Besluta att debitera timavgift enligt 

kommunens taxa för prövning och tillsyn 

enligt MB omfattande mer än 15 

tillsynstimmar.  

Avdch-ML  Kommunens taxa 
och föreskrifter 

om avgifter 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

6 Viten          
  

6.1  Besluta om att förena föreläggande eller 

förbud med vite upp till 20 000 kronor för 

respektive adressat i varje enskilt ärende.  

ML-insp LL 
MB 26 kap. 14 § 

VL 2 §  

6.2  Besluta om att förena föreläggande och 

förbud med vite över 20 000 kronor men 

högst 50 000 kronor för respektive adressat i 

varje enskilt ärende.  

Avdch  LL 
MB 26 kap. 14 § 

VL 2 §  

6.3  Ansöka om utdömande av vite hos Mark- och 

miljödomstolen respektive 

Förvaltningsrätten.  

Avdch VL 6 §  

6.4  Besluta att förena föreläggande eller förbud 

med löpande vite om högst 20 000 kronor per 

överträdelse eller om 50 000 kronor per 

månad som föreläggandet eller förbudet inte 

åtlyds.  

Avdch  VL 4 § 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

7 Plan- och bygglagens område 
  

  Bygglovsbeslut 
  

7.1  Förelägga den som söker bygglov, marklov, 

rivningslov eller förhandsbesked att rätta till 

brister inom en viss tid om ansökan är 

ofullständig och riskerar att avvisas eller 

avgöras i befintligt skick.  

B-han   
PBL 9 kap. 22 § 

 

7.2  Avvisa en ansökan som trots föreläggande 

enligt PBL 9 kap. 22 § första stycket är så 

ofullständig att den inte kan prövas i sak.  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
andra stycket  

7.2.1 Besluta om avskrivning och avslut av ärende 

där sökande återtagit ansökan eller annat 

inträffat som gör att sakfrågan inte längre är 

aktuell för prövning. 

B-han FL 

7.3  Besluta om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 30-32 §§ i 

följande ärenden:  

a) Ny- eller tillbyggnad av en- och 

tvåbostadshus och verksamhetslokaler 

utanför område med detaljplan, inom 

ramen för de villkor som bestämts i 

bindande förhandsbesked.  

b) Ny- eller tillbyggnad utanför detaljplan 

för komplementbyggnad och mindre 

tillbyggnad av en- och tvåbostadshus 

och verksamhetsbyggnader om berörda 

sakägare inte har någon invändning.  

c) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan 

för handel, kontor, hantverk eller 

industri om åtgärden inte innebär 

betydande områdespåverkan, se nedan. 

d) Ny- eller tillbyggnad av flerbostadshus 

inom detaljplan om nämnden tidigare 

beslutat om bygglov för liknande 

utformning i området eller om det rör 

sig om högst två våningar. 

e) Mindre tillbyggnad- och ändring av 

skolor inom detaljplan  

f) Ny-, om- och tillbyggnad inom 

detaljplan av radhus, kedjehus och en- 

 B-han 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 1 

och  
2  
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eller tvåbostadshus.  

g) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan 

för komplementbyggnad. 

h) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 

pumpstation, transformatorstation inom 

och utanför detaljplan om åtgärden inte 

avses med utformning på plats med 

betydande områdespåverkan. 

 

Med betydande områdespåverkan menas 

betydande arkitektonisk påverkan på 

bebyggelsemiljön i exponerat läge invid och i 

direkt närhet till riksintresse för 

kulturmiljövården, Mälarbanan och E18. 

 

Om berörd sakägare yttrar sig negativt eller 

avstyrker, i kommunicering av ansökt åtgärd, 

ska ärendet anses som principiellt. Detta gäller 

även åtgärder som inte kan bedömas som liten 

avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

B-han  

 

7.4  Besluta om bygglov och marklov, även om den 

sökta åtgärden avviker från detaljplan eller 

områdesbestämmelser, inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 31c § 

respektive 9 kap. 35 § andra stycket. Om ingen 

berörd sakägare yttrat sig negativt och om det 

inte rör sig om betydande områdespåverkan, se 

punkt 7.3. 

B-han 
I samråd 

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap.  
31 c och 35 §§  

7.5  Besluta om bygglov för att ta byggnad i 

anspråk för eller inreda byggnad helt eller 

delvis för väsentligen annat planenligt ändamål 

inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 

3b), 
 

7.6  Besluta om bygglov för att inreda någon 

ytterligare bostad eller lokal för handel, 

hantverk eller industri inom område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser om 

åtgärden bedöms som planenlig. 

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3a, 

 

7.7  Utgår 2020-03-01 dubblett   

7.8  Besluta om bygglov för att byta färg, 

fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller 

andra åtgärder som påverkar byggnadens 

yttreutseende. 

B-han  PBL 9 kap. 2 § 
första stycket 3c 

och 8 §,§  

7.9  Besluta om ingripande och inledande 

föreläggande att i område av värdefull 

kulturmiljö underhålla ett byggnadsverk eller 

ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap. 

B-han  PBL 8 kap 13 
och 14 §§och 11 
kap. 5 och 19 §§ 
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13 § i den utsträckning som framgår av 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  
7.10 Besluta om bygglov för nybyggnad eller 

väsentlig ändring av parkering, upplag eller 

materialgårdar fasta cisterner samt murar och 

plank. 

B-han  PBF 6 kap. 1-2 
§§ punkt 2, 4, 7 

och 8, 

7.11 Besluta om bygglov enligt PBL 9 kap.30-32 §§ 

för att sätta upp eller väsentligt ändra 

bygglovspliktiga skyltar eller ljusanordningar.  

B-han  PBF   
6 kap. 3-4 §§  

7.12 Besluta om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som finns i PBL 9 kap. 34 §. Det 

omfattar inte rivning av byggnad som ur en 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt har ett större värde, eller 

rivning som kräver beslut enligt annan 

författning.  

B-han  PBL 9 kap.  
10 §  

7.13  Besluta att godkänna marklov inom ramen för 

föreskrifterna i PBL 9 kap 35 § om det inte rör 

som om en åtgärd med betydande 

områdespåverkan enligt punkt 7.3 ovan. 

B-han  PBL 9 kap. 11-13 
och 35 §§ 

7.14 Besluta att godkänna bygglov för åtgärder som 

inte kräver lov.  

B-han  PBL 9 kap. 14 §  

7.15  Besluta att lämna ett positivt förhandsbesked 

inom detaljplanelagt område. 

B-han 
 

PBL 9 kap 17 §  

7.16 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i PBL 9 kap. 19 §  

B-han  PBL 9 kap. 19 §  

7.17  Besluta att förlänga handläggningstiden för ett 

ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio 

veckor utöver de ursprungliga tio veckorna och 

förlänga anmälningsärenden med fyra veckor. 

B-han 
i samråd 

med Avdch-
bygg 

PBL 9 kap.  
27 och 45 §§ 

7.18  Besluta att godkänna ett tidsbegränsat bygglov 

inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § 

PBL om kriterierna för tidsbegränsat lov är 

uppfyllda och ingen berörd sakägare yttrat sig 

negativt mot åtgärden. 

B-han  PBL 9 kap 33  
§  

  Anmälningsärenden   

7.19  Besluta att, om en anmälan av 

anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF 

är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa 

bristerna inom viss tid med information om att 

anmälan kan komma att avvisas eller att 

avgöras i befintligt skick  

B-han PBL 9 kap. 22 § 
  

7.20  Besluta att avvisa anmälan, om föreläggande 

enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och 

anmälan är så ofullständig att anmälan inte kan 

handläggas i sak.  

 B-han   PBL 9 kap. 22 § 
 

 7.21  Besluta att byggnadsverk får tas i bruk utan att 

slutbesked lämnats om det finns särskilda skäl 

till detta.   

B-han  PBL 10 kap. 4 §  

7.22 Besluta om ny kontrollansvarig om en  B-han  PBL 10 kap. 13 §  



94 Revidering av Bygg- och miljönämndens delegationsordning Nr 3.8.1 U10  - BMN 20/0010-3 Revidering av Bygg- och miljönämndens delegationsordning Nr 3.8.1 U10  : Förslag Reviderad BMN delegationsordning

 

21 
 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag.  
 7.23  Besluta att ge startbesked om det enligt PBL 

10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt 

samråd.  

B-han  PBL 10  
kap. 22 och 23 

§§  

7.24  Besluta att förelägga en byggherre att lämna in 

ytterligare handlingar som behövs för att pröva 

frågan om startbesked om det enligt PBL 10 

kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd.  

B-han    
PBL 10 kap. 22 § 
första stycket 2  

7.25 Meddela om vilka handlingar som ska 

kompletteras och behov av ytterligare 

sammanträden i tekniskt samråd som underlag 

för startbesked. 

    B-han PBL 10 kap. 
19 § första 
stycket 7 

7.26  Besluta att med startbesked godkänna att en 

åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet:  

  

a) fastställa den kontrollplan som med 

uppgift om vem eller vilka som är 

sakkunniga eller kontrollansvariga,  

b) bestämma de villkor som behövs för att 

få påbörja åtgärden,  

c) bestämma villkor och ungefärlig 

tidpunkt för utstakning som behövs,  

bestämma de handlingar som ska lämnas inför 

beslut om slutbesked ge de upplysningar om 

krav enligt annan lagstiftning som behövs ska 

gälla och ställa de krav och villkor som 

åtgärden kräver. 

Detta gäller samtliga så kallade 

Attefallsåtgärder i PBL 9 kap. 4a-ö §§ 

B-han 

B-admin i 

samråd med 

B-han i 

enklare 

ärenden 

PBL 10 kap.  
23-24 §§ 

 

7.26.1 Besluta i startbesked att utstakning och 

lägesinmätning ska utföras av kommunens 

mättekniker vid placering i känsligt läge. 

B-han PBL 10 kap. 26 § 

7.27  Lämna anmärkning i anslutning till  

arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för 

nämndens tillsynsarbete och kontroll som 

innefattar för byggherren bindande föreskrift 

B-han PBL 10 kap.  
27-28  

 7.28  Besluta att det inte behövs någon kontrollplan 

för rivningsåtgärder.  

B-han  PBL 10 kap. 18 §  

 7.29  Besluta I ett ärende besluta om kompletterande 

villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller 

för kontrollen.  

B-han  PBL 10 kap. 29 §  

 7.30  Besluta om slutbesked respektive om 

interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna 

och 

besluta om slutbevis och kontrollplan enligt 

Äldre PBL. Samt vilka villkor som ska gälla 

för beslutet. 

 

B-han 
B-admin i 

samråd med 
B-han i 
enklare 
ärenden 

PBL 10 kap. 34-
37 §§ 

Ä-PBL 9 kap 10 
§ 
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 Tillsynsärenden   

 7.31 Lämna ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna och avvisa anmälningar om 

åtgärd som inte bedöms strida mot PBL då 

nämnden inte har fog för ingripande. 

B-han PBL 11 kap. 5 
och 7 §§ 

 7.32  Begära av polismyndigheten det biträde som 

behövs för tillträde enligt PBL 11 kap. 8 §. 

Kan medföra ersättnings-skyldighet för Bygg- 

och miljönämnden enligt 14 kap. 2 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 8 
och 9 §§  

 7.33  Besluta om lovföreläggande om lovpliktig 

åtgärd har vidtagits utan lov, om det är 

sannolikt att lov kan ges för åtgärden och 

delegaten har befogenhet att besluta i 

lovärendet. Dock utan vite. 

B-han  PBL 11 kap.17 §  

 7.34  Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 

tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 

sakkunnig att utreda behovet av 

underhållsåtgärder och vem som ska betala 

kostnaderna för uppdraget. Dock utan vite. 

 B-han  PBL 11 kap. 18 §  

7.35.1 Beslut om åtgärdsföreläggande. Dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 19 § 

7.35.2 Utgår 2020-03-01    

7.35.3 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan 

vite. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 21 § 

7.35.4 Beslut om föreläggande för ökad 

trafiksäkerhet, dock utan vite. Kan medföra 

ersättnings-skyldighet för Bygg- och 

miljönämnden enligt 14 kap. 3 § PBL. 

Avdch-bygg PBL 11 kap. 22 
och 23 §§ 

 7.36  Besluta om förbud mot fortsatt arbete och 

åtgärd.  

 

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 30-
32a §§ 

och PBL 12 kap. 
6 § 

 
 7.37  Besluta om att utse annan funktionskontrollant 

inom ramen för föreskrifterna. 

 B-han  PBL 11 kap. 34 §  

7.38  Besluta om att entlediga kontrollansvarig inom 

ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 

kap. 35 § PBL och, efter förslag av 

byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig.  

 B-han  PBL 11 kap. 35 § 

 7.39  Besluta om att ansöka om handräckning hos  

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 

kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 

arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 

honom eller henne enligt 11 kap. 19 -24 §§ 

PBL.  

Avdch-bygg  PBL 11 kap. 39 § 

  Plan- och byggförordningen med 
mera  

    

 7.40  Bestämma – i kontrollplaner eller genom 

särskilda beslut – att krav på omfattande 

B-han  PBF 3 kap. 21 § 
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ändringar av andra delar än den direkt berörda 

av en byggnad inte behöver utföras förrän en 

viss senare tidpunkt.  
7.41  Förelägga den som äger eller ansvarar för en 

motordriven anordning som är installerad i ett 

byggnadsverk att se till att anordningen 

kontrolleras (om det behövs för att säkerställa 

att den uppfyller de krav som gäller för 

anordning enligt 8 kap. 4 §.)  

B-han  PBF 8 kap. 6 § 

7.42  Besluta om längre besiktningsintervall av 

hissar med mera enligt 3 kap. 16 §.  

 B-han  BFS 2012:11 
(omtryck i  

BFS 2012:11  
H14)  

7.43  Besluta om anstånd med besiktning i fall där 

det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §.  

 B-han  PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 § 
samt PBL 11 

kap.  
33 §  

7.44  Besluta om användningsförbud för hissar och 

andra motordrivna anordningar.  

 B-han  PBF 5 kap. 8- 16 
§§ och kap. 3 § 
samt PBL 11 

kap.  
33 §  

7.45  Besluta om föreläggande mot ägare till 

byggnader som inte fullgör sina skyldigheter i 

frågor om funktionskontroll av 

ventilationssystem.  

 B-han  PBF 5 kap. 1- 7 
§§ med 

tillhörande 
föreskrifter samt 
PBL 11 kap. 19-

20 §§  
7.46  Besluta om senareläggning av 

besiktningstidpunkt inom ramen för 

föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda 

skäl).  

B-han  BBR  
BFS 2011:6  

1, ändrad  
2012:6, och  
OVK 2, 4 § 

7.47  Besluta att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han   BBR  
BFS 2011:6  

och senare tillägg 
och ändringar 

7.48 Besluta att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt.  

B-han  BFS 2013:10,  
EKS 11 

Boverkets  
föreskrifter om  
tillämpning av 

europeiska 
konstruktions -

standarder  
(eurokoder) och 

senare tillägg och 
ändringar 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

8 Fastighetsbildningslagen 

  

8.1  Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan fastighetsbildning sker.  

Avdch-bygg  FBL 4 kap. 25§  

8.2  Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning.  

 Avdch-bygg  FBL 15 kap. 11 §  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

9 Anläggningslagen 
  

9.1  Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan gemensamhetsanläggning 

inrättas.  

Avdch-bygg  AnL 21§  

9.2  Godkänna beslut eller åtgärd.  Avdch-bygg  AnL 30 §  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

10 Ledningsrättslagen 
  

10.1 Företräda nämnden vid samråd med 

lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att 

frågan om förhandsbesked eller bygglov bör 

avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker.  

Avdch-bygg  LRL 19 §  

10.2 Godkänna beslut eller åtgärd  Avdch-bygg  LRL 28 §  
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Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

11 

Lagen och förordningen med 
särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

  

11.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom 

allmänheten avvisas från ett visst område 

som är av betydelse för friluftslivet.  

B-han  LGS 5 §  

11.2 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, 

inskrift eller en jämförbar anordning för 

reklam, propaganda eller liknande ändamål 

utomhus utan tillstånd.  

B-han  LGS 6,7 §§ FGS 
6 § första stycket  

11.3 Godkänna att ha affisch eller annan tillfällig 

anordning utomhus för reklam, propaganda 

eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra 

veckor.  

B-han    

11.4 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt lagen.  

B-han  

ML-insp 

LGS 12 § 

 

 
   

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

12 Lag om färdigställande skydd 
  

12.1 Pröva behov och besluta i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

nybyggnad av småhus som inte ska användas 

för permanent bruk.  

B-han  LFS 3 § första 
stycket andra 

meningen  

12.2 Pröva behov och besluta i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte vid 

tillbyggnad med mera.  

B-han  LFS 3 § första 
stycket första  

meningen  

12.3 Beslut om föreläggande och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt lagen.  

B-han  LGS 9 §, FGS 6 
§  
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

13 Miljöbalkens område 
  

13.1  Besluta i tillsynsärende om tillämpningen av 

de allmänna hänsynsreglerna.  

ML-insp MB 2 kap. 2- 9 
§§, 26 kap.  

 Skydd av områden   

13.2  Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter om vattenskydd som kommunen 

har meddelat eller om dispens från sådana 

vattenskyddsföreskrifter, om det finns 

särskilda skäl för det.  

ML-insp MB 7 kap. 22 § 
första respektive 
andra styckena  

13.3  Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom 

vattenskyddsområde som Länsstyrelsen 

överlåtit på kommunen.  

ML-insp MB 7 kap. 22 § 
tredje stycket 

andra meningen  

13.4  Besluta i tillsynsärende om områden eller 

djur- och växtart över vilka kommunen har 

tillsyn enligt MB 7 kap.  

ML-insp MTF 2 kap. 9 §  

13.5     

13.6  Besluta om dispens från föreskrifter för 

naturreservat.  

ML-insp MB 7 kap 7 §  

13.6b Besluta om tillstånd med stöd av beslutade 

föreskrifter för naturreservat 

ML-insp  

 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   

13.7  Besluta i ärende om anmälan eller tillstånd 

för enskild avloppsanläggning om högst 2000 

personekvivalenter.  

ML-insp FMH 13, 14, 18 
§§  

13.8  Besluta i ärende om anmälan av inrättande av 

värmepump för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten.  

ML-insp FMH 17 §  

13.9  Besluta att tillstånd till anläggning eller 

anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla eller 

värmemagasin får tas i anspråk även om det 

inte vunnit laga kraft.  

ML-insp MB 22 kap 28 §  

13.10 Besluta i ärende om anmälan att driva eller 

arrangera:  

 a) verksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär 

risk för blodsmitta genom användning av 

skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg 

eller andra liknande skärande eller stickande 

ML-insp FMH 38 §  
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verktyg,  

 b) bassängbad som är upplåtna åt 

allmänheten eller som annars används av 

många människor,  

 c) förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen 

fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola, särskola, specialskola, 

sameskola, fristående skola, riksinternatskola 

eller resurscenter.  

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter   

13.11  Besluta om tillstånd till:  

a) annan avloppsanordning än till vilken 

vattentoalett ska anslutas 

b) annat slag av toalett än vattentoalett. 

ML-insp LHF  

13.12  Besluta om tillstånd inom område med 

detaljplan för att hålla:  

a) nötkreatur, häst, get, får eller svin,  

b) pälsdjur, eller fjäderfä som inte är 

sällskapsdjur.  

c) orm 

ML-insp LHF  

13.13  Beslut om tillstånd till anläggning eller 

anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten 

eller mark som värmekälla eller 

värmemagasin.  

ML-insp LHF  

13.14   Meddela dispens från de lokala 

hälsoskyddsföreskrifterna.  

Avdch-ML  LHF  

  Förorenade områden      

13.15  Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada och 

allvarlig miljöskada.  

ML-insp MB 10 kap. 14 §, 
18- 21§§, FAM 3 

kap. 31 § och 
MTF 2-3 §§  

13.16  Besluta om ansvar för verksamhetsutövare 

eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utföra och 

bekosta efterbehandlingsåtgärder.  

Avdch-ML  MB 10 kap. 2-7 
§§  

13.17 Besluta i ärende om anmälan om avhjälpande 

åtgärder i förorenad mark eller byggnad.  

ML-insp MB 10 kap. 14 § 
och FMH 28 §  

  Jordbruk och annan verksamhet      

13.18  Besluta i ärende om miljöhänsyn i jordbruket ML-insp MB 12 kap. 

 SFS 1998:915 

SJVFS 2010:55 
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  Kemiska produkter och biotekniska 
organismer  

    

13.19 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska 

produkter och biotekniska organismer i övrigt 

där nämnden ansvarar för tillsynen.  

ML-insp MTF  
2 kap. 31 § p. 5 

13.20  Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel.  

ML-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425  

2 kap. 41 §  

13.21  Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel och dispens.  

ML-insp MB 14 kap. och 
SFS 2014:425  
2 kap. 39, 40 §,  

NFS 2015:2  
6 kap. 1 §  

13.22  Besluta i ärende om undantag från 

informationsplikten för den som avser att 

sprida bekämpningsmedel på områden där 

allmänheten får färdas fritt.  

ML-insp MB 14 kap 
NFS 2015:3  
4 kap. 4 § 

13.23 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av 

brandfarliga vätskor.  

ML-insp MB 14 kap 
NFS 2017:5 

  Förordning om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  

    

13.24 Besluta i anmälnings- och tillsynsärenden om 

anläggningar som innehåller fluorerade 

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.  

ML-insp MB 26 kap.  
FGF, 

EU 517/2014 

  Förordningen om PCB m.m.      

13.25  

 

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för 

att avlägsna PCB-produkter i byggnader och 

anläggningar.  

ML-insp FPCB 18 §  

  Avfall och producentansvar och 
avfallsförordning  

    

13.26  Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 

verksamhet ger upphov till annat avfall än 

hushållsavfall och meddela föreläggande med 

vite om sådan uppgiftsskyldighet.  

ML-insp MB 15 kap.  

Afo 

13.27  Besluta i ärende om anmälan om att på 

fastigheten kompostera eller gräva ned eller 

på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat 

avfall än trädgårdsavfall.  

ML-insp MB 15 kap.  
45 § Afo  

13.28  Besluta om tillfälliga åtgärder som är 

nödvändiga för att förhindra eller förebygga 

skador på människors hälsa eller miljön till 

följd av särskilda omständigheter vid 

hantering av avfall.  

ML-insp MB 15 kap  

84 § afo  
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13.29 Besluta i ärende om tillsyn över avfall i 

övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen.  

ML-insp MB 26 kap. 3 §  

13.30  Besluta i ärende om ansökan om dispens och 

tillstånd enligt vad kommunfullmäktige 

föreskrivit i fråga om hantering av 

hushållsavfall.  

ML-insp Föreskrifter om 
avfallshantering 

för Upplands-Bro 
kommun  

  Prövning     

13.31  Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa.  

ML-insp MB 22 kap. 25 §  

13.32  Besluta att tillstånd får tas i anspråk även om 

det inte vunnit laga kraft.  

ML-insp MB 22 kap. 28 §  

  Tillsyn      

13.34  Besluta att meddela föreläggande utan vite 

som behövs för att miljöbalken och 

föreskrifter, domar och andra beslut som 

meddelats med stöd av miljöbalken ska 

följas, utöver vad som nämns i 

delegationsordningen.  

ML-insp MB 26 kap. 9 §  

13.35  Besluta att meddela förbud utan vite som 

behövs för att miljöbalken och föreskrifter, 

domar och andra beslut som meddelats med 

stöd av miljöbalken ska följas, utöver vad 

som nämns i delegationsordningen.  

Avdch-ML  MB 26 kap. 9 §  

13.36  Besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller 

förelägga med försiktighetsmått, i ärende om 

anmälan av miljöfarlig verksamhet  

ML-insp MB 26 kap. 9 §, 
FMH 27 §  

MPF 

13.37  Besluta att förelägga tidigare ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress.  

ML-insp 26 kap. 13 §  

13.38  Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra 

olägenhet för människors hälsa eller påverka 

miljön skall lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.  

ML-insp 26 kap. 19 §  

13.39  Bevilja anstånd med vissa uppgifter i 

miljörapporten 

ML-insp 26 kap. 20 §  

NFS 2016:8 

13.40  Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen.  

ML-insp 26 kap. 21 §  
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13.41  Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidtar åtgärd eller som 

upplåter byggnad för bostäder eller annat 

ändamål att utföra sådana undersökningar av 

verksamheten och dess verkningar som 

behövs för tillsynen.  

ML-insp 26 kap. 22 § 1 st  

13.42  Besluta att föreskriva att undersökning av 

verksamhet och dess verkningar i stället skall 

utföras av någon annan och att utse någon att 

göra sådan undersökning.  

Avdch-ML  26 kap. 22 § 1 st.  

13.43  Besluta att förena beslut om undersökning 

med förbud att överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen är slutförd.  

Avdch-ML  26 kap. 22 § 3 st.  

13.4  Besluta att ett delegationsbeslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas.  

ML-insp 26 kap. 26 §  

  Miljösanktionsavgifter      

13.45  Besluta om miljösanktionsavgift: 

a) upp till 10 000 kronor.  

ML-insp 30 kap. 3 §  

 b) över 10 000 kronor dock högst 50 000 

kronor.  

Avdch-ML  30 kap. 3 §  

  Tillträde m. m.     

13.46  Besluta att meddela förbud vid vite att rubba 

eller skada mätapparat eller liknande 

utrustning som behöver sättas ut vid 

undersökningar (se 6.2).  

Avdch-ML  MB 28 kap. 1-5, 
7 §§  

  Strålskyddslag      

13.47  Besluta i tillsynsärende enligt 

Strålskyddslagen.  

ML-insp SSL 
8 kap. 4-5 §§ 

13.48  Meddela förelägganden eller förbud.  ML-insp SSL 
8 kap. 6-7 §§ 
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Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

14 Livsmedelsområdet 
  

   Livsmedelsförordningen SFS 2006/813     

14.1  Besluta i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning.  

ML-insp LF 23 § 

14.2 Beslut om skyldighet att genomgå 
läkarundersökning på myndighetens 
bekostnad.  

ML-insp         LF 8 §  

 
14.3 

Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift för att ha påbörjat en 
verksamhet utan att först ha gjort en anmälan 
till kontrollmyndigheten. 

 
 Avdch-ML 

 
LF 39 c §  

 
14.4 

Beslut om att påföra verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift för att inte ha underrättat 
kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller 
juridisk person ansvarar för en redan 
registrerad anläggning. 

 
 Avdch-ML 

       

       LF 39 c §  
  

 Kontrollförordningen 2017/625 – 
Bristande efterlevnad 

  

14.5 Besluta om att varor ska behandlas, att 

märkning ändras, eller att korrigerande 

information ska förmedlas till konsumenterna. 

ML-insp Art 138 2 c 

14.6 Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor 

släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i 

unionen eller exporteras samt förbjuda att de 

återsänds till den avsändande medlemsstaten 

eller beordra att de återsänds till den 

avsändande medlemsstaten. 

ML-insp Art 138 2 d 

14.7 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 

frekvens. 

ML-insp Art 138 2 e 

14.8 Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga 

fall tillåta att varorna används för andra 

ändamål än de som de ursprungligen var 

avsedda för. 

ML-insp Art 138 2 g 

14.9 Besluta att hela eller delar av den berörda 

aktörens företag, eller dess anläggningar, 

installationer eller andra lokaler, isoleras eller 

stängs under en lämplig tidsperiod. 

ML-insp Art 138 2 h 

14.10 Besluta att beordra att hela eller delar av den 

berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som 

aktören driver eller använder, läggs ner 

under en lämplig tidsperiod. 

ML-insp Art 138 2 i 
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   Livsmedelslagen, SFS 2006:804     

14.11 Meddelande av förelägganden och förbud 

som behövs för att lagen, de föreskrifter och 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, 

de EG- bestämmelser som kompletteras av 

lagen och de beslut som har meddelats med 

stöd av EG- bestämmelserna skall följas.  

ML-insp   LL 22 §  

14.12 Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde antas understiga 10 000 kronor.  

ML-insp LL 24 § första 
och andra stycket 

och LF 34 §  

14.13 Meddelande av föreläggande och förbud 

enligt 22 § eller enligt de EG-bestämmelser 

som kompletteras av lagen, förenat med 

löpande vite om högst 30000 kronor per 

överträdelse eller 30000 kronor per månad. 

Avdch-ML  LL 23 § 
   VL 4 § 

14.14  Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 

smitta och undanröja risk för smittspridning 

efter underrättelse från smittskyddsläkaren 

om att smitta sprids eller misstänks spridas 

genom livsmedel.  

ML-insp   LL 25 §  

14.15  Beslut om rättelse på den felandes bekostnad.  ML-insp LL 24 § tredje 
stycket och LF 

34 §  

14.16 Beslut ska gälla omedelbart även om det 

överklagas 

ML-insp    LL 33 § 

 Föreskrifter om dricksvatten   

14.17 Besluta om att fastställa faroanalys enligt 2 c 

§ i SLVFS 2001:30 samt 

undersökningsprogrammet och dess 

parametrar, provtagningspunkter och 

frekvensen av normal respektive utvidgad 

undersökning. 

ML-insp SLVFS,  

2001:30, 11 § 

  Avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och annan offentlig 
verksamhet FAOKL 2006:1166 

    

14.18  Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 

av livsmedelsföretag samt om årlig 

kontrollavgift.  

ML-insp 3-6§§ FAOKL  

  

14.19  Besluta om avgift för registrering.  ML-insp FAOKL 13- 14 
§§ och 

kommunens  

taxa  

14.20  Beslut om att sätta ned eller efterge avgift för ML-insp FAOKL 10 §  
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kontroll om det finns särskilda skäl.  och kommunens  

taxa  

14.21  Beslut om avgift ska tas ut för kostnader för 

offentlig kontroll som utförs efter klagomål 

och som är nödvändig för att undersöka den 

påstådda bristen. 

ML-insp FAOKL 11 §  

 

14.22 Beslut om avgift ska tas ut för offentlig 

kontroll som ursprungligen inte var planerad 

och som har blivit nödvändig efter det att 

bristande efterlevnad hos samma aktör 

påvisats. 

ML-insp FAOKL 11 a §  

 

  Lagen om foder och animaliska 
biprodukter 2006:805 

    

14.23  Besluta att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen och 

de beslut som har meddelats med stöd av EG- 

bestämmelserna.  

ML-insp LFAB 23 § och 
FFAB 12 § 

14.24  Beslut att ta hand om en vara som – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 10 000 

kronor.  

ML-insp LFAB 25 §  

14.25  Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av kontrollen 

eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger.  

ML-insp LFAB 27 §  

  Förordningen om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska 
biprodukter FAOKL 2006:1165 

    

14.26  Besluta om risk-och erfarenhetsklassificering 

av foderföretagare som befattar sig med 

animaliska biprodukter samt beslut om årlig 

kontrollavgift.  

ML-insp 3-6 FAOKF 
kommunens  

taxa  

14.27  Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften om särskilda skäl föreligger.  

ML-insp FAOKF 11 §  

och kommunens  

taxa  

14.28   Besluta om avgift för extra offentlig kontroll 

som föranleds av bristande efterlevnad av 

regelverket.  

ML-insp FAOKF 12 §  

14.29 Beslut om att en sanktionsavgift ska betalas 

av den som  

ML-insp LFAB 30 § a-f 
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   1. påbörjar en verksamhet som är 

registreringspliktig utan att någon anmälan 

om registrering har gjorts, eller  

   2. brister när det gäller att uppfylla krav på 

journalföring eller annan dokumentation. 

FFAB 22 § a-f 

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

15 Alkohollagen 2010:1622 
  

15.1  Beslut om utvidgning av serveringstillstånd 

med sortiment och/eller lokalyta.  

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.2  Beslut om utökning av serveringstiden 

utanför normaltiden klockan 11.00 – 01.00. 

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.3  Beslut om tillfällig utökning av 

serveringstiden utanför normaltiden klockan 

11.00 – 01.00 

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.4  Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten.  

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.5  Beslut om permanent serveringstillstånd för 

slutna sällskap.  

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.6  Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutna sällskap.  

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.7  Beslut om stadigvarande tillstånd till 

arrangerande av provsmakning.  

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.8  Beslut om tillstånd till arrangerande av 

provsmakning för enstaka tidsperiod.  

ML-insp AL 8 kap. 2 §  

15.9  Beslut att avslå ansökan på grund av att 

sökanden ej inkommit med begärda 

handlingar.  

ML-insp AL 9 kap. 13 §  

15.10  Beslut att avslå ansökan på grund av att 

sökanden ej är behörig att söka.  

ML-insp AL 9 kap. 13 §  

15.11  Beslut att avskriva ansökan på grund av att 

sökanden återtar sin ansökan.  

ML-insp AL 9 kap. 13 §  

15.12  Beslut om tillstånd för verksamheter med 

förändrad bolagssammansättning och 

personer med betydande inflytande.  

ML-insp AL 9 kap. 13 §  

15.13  Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 

erinran eller varning   

– i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas. 

En kommun får meddela en innehavare av 

ML-insp AL 9 kap. 17 § 
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serveringstillstånd en erinran, eller i 
allvarligare fall eller vid upprepade 
överträdelser, en varning om denne inte 
   1. uppfyller de krav som gällde för 
tillståndets meddelande, eller 
   2. följer de bestämmelser som gäller för 
servering enligt denna lag eller de villkor 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen. 

15.14  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd  

1. på verksamhetens egen begäran och 

tillståndet inte längre utnyttjas 

ML-insp AL 9 kap. 18 § 

15.15  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd  

 – i de fall BMN:s beslut ej kan avvaktas. 

    2. det med tillståndshavarens vetskap har 

förekommit brottslig verksamhet på 

serveringsstället eller i anslutning till detta 

utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 

   3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag 

eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på 

ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt 

ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller 

flera varningar utan att de förhållanden som 

föranlett varningen har rättats till.   

Ordf.  AL 9 kap. 18 § 

15.16  Beslut om att förbjuda servering av 

alkoholdrycker på särskilda boenden.  

Ordf.  AL 9 kap. 20 §  

15.17  Beslut att lämna uppgift ur kommunens 

tillståndsregister.  

ML-insp AL 13 kap. 3 §  

15.18  Beslut om att kommunen får för visst tillfälle 

förbjuda eller inskränka försäljning av 

alkoholdrycker om det anses påkallat för att 

upprätthålla ordningen.  

ML-insp AL 3 kap. 10 §  

 

Ärende- 
 grupp nr 

Ärendetyp Beslutande/  
delegat 

Lagrum 
/notering 

16 

Lag om tobak och liknande 
produkter LTLP 2018:2088 

  

16.1  Besluta om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror och liknande produkter 

ML-insp   LTLP 5 kap, § 
1 

16.2 Besluta om att avslå ansökan om tillstånd att 

bedriva detaljhandel eller partihandel med 

tobaksvaror eller liknande produkter 

ML-insp   LTLP 5 kap, § 
1 

16.3 Besluta om att återkalla tillstånd på ML-insp   LTLP 7 kap, § 
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tillståndshavarens begäran 10, punkt 1 

16.4 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 

grund av att den tillståndspliktiga 

försäljningsverksamheten upphört 

ML-insp   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 1 

16.5 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd på 

grund av att nytt tobakstillstånd meddelats för 

samma försäljningsställe 

ML-insp   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 1 

16.6 Besluta om återkallelse av tobakstillstånd i 

övriga fall 

ML-insp   LTLP 7 kap, § 

10, punkt 2-4 

16.7 Beslut om varning ML-insp   LTLP 7 kap, § 

11 
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Revisionsrapport 2020 - Granskning av 
kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att besvara de förtroendevalda 

revisorernas påpekade om väsentliga brister med vilka åtgärder man 

tänkt genomföra för att avhjälpa bristerna. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna påpekade fyra punkter som de rekommenderar 

bygg- och miljönämnden att säkerställa. 

  
1. Säkerställ att samtlig planerad livsmedelskontroll genomförs.  

2. Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och 

miljötillsynen är tillräcklig.  

3. Säkerställ en tillräcklig uppföljning av livsmedelskontrollen. 

4. Säkerställ att resursbehoven inom miljötillsynen och 

livsmedelskontrollen analyseras kontinuerligt. 

 

Åtgärder för att säkerställa planerad livsmedelskontroll, 

självfinansieringsgrad, uppföljning och kontinuerlig analys av 

resursbehovet. 

 

1) En omorganisation genomförs från 1 september 2020 då miljötillsynen och 

livsmedelskontrollen slås ihop. Detta innebär att de frigörs mer tid för att 

genomföra livsmedelskontroller. 2020 är det planerat besök av 124 

verksamheter. Inspektörerna planerar efter omständigheterna att besöka 60 

verksamheter av det totala antalet, varav 24 prioriterade verksamheter.  

  

2) Självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen ökar i takt med att 

årsarbetskrafterna för livsmedel minskas och mer tid fördelas till alkohol- och 

tobakstillsyn. Idag är graden 73% för livsmedelstillsyn. 

Självfinansieringsgraden inom miljötillsyn idag ligger på ca 40%. I samband 

med planering av verksamhetsåret 2021 kommer det att analyseras i vilken 

utsträckning avdelningen kan öka självfinansieringsgraden.  
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3) Uppföljningen av att kontrollplanen och handboken efterlevs kommer att ske 

årligen till nämnden i verksamhetsrapporten. 

 

 

4) Under våren 2020 genomfördes en behovsutredning inom miljötillsynen 

som är föreslaget att beslutas på nämnden den 24 september 2020. 

Behovsutredning visar att miljötillsynen är i behov av fler resurser och 

resursbehovet skall ses över årligen. Livsmedelskontrollen skall också göra en 

resursöversyn innan kontrollplanen beslutas. Både behovsutredningen för 

miljötillsyn och resursöversynen för livsmedelskontrollen kommer årligen att 

revideras och redovisas i nämnden. 

 

Det pågår även en utredning angående nyckeltal och vad avdelningen ska mäta 

vid olika tidpunkter under året för att nå uppsatta mål. Det blir också ett led i 

att uppföljning av att miljötillsynen och livsmedelskontrollen är tillräcklig. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelsen den 7 september 2020 

Ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning 

av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll, i syfte att bedöma om 

bygg- och miljönämnden säkerställt en tillräcklig kvalité och effektivitet inom 

dessa verksamheter. Granskning har skett i maj via telefon och att EY begärde 

in dokument från verksamheterna. De förtroendevalda revisorerna påpekade 

fyra punkter som de rekommenderar bygg- och miljönämnden att säkerställa. 

  
1. Säkerställ att samtlig planerad livsmedelskontroll genomförs.  

2. Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och 

miljötillsynen är tillräcklig.  

3. Säkerställ en tillräcklig uppföljning av livsmedelskontrollen. 

4. Säkerställ att resursbehoven inom miljötillsynen och 

livsmedelskontrollen analyseras kontinuerligt. 

 

Åtgärder för att säkerställa planerad livsmedelskontroll, 

självfinansieringsgrad, uppföljning och kontinuerlig analys av 

resursbehovet. 

 

1) En omorganisation genomförs från 1 september 2020 då miljötillsynen och 

livsmedelskontrollen slås ihop. Detta innebär att de frigörs mer tid för att 

genomföra livsmedelskontroller. 2020 är det planerat besök av 124 

verksamheter. Inspektörerna planerar efter omständigheterna att besöka 60 

verksamheter av det totala antalet, varav 24 prioriterade verksamheter. 

Prioriterade betyder att de har lite mer risker och kräver något fler timmar. 

Utfallet mot det planerade kommer vara lägre på grund av utökade 
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arbetsuppgifter med trängselkontroller samt att ”Coronakrisen” medförde 

ovisshet om att besöka verksamheter. 2020 görs en ny kontrollplan för 

livsmedelskontroll som beskriver hur kontrollerna planeras för 2021-2023. 

Kontrollplanen beslutas i Bygg- och miljönämnden den 3 december. 

  

2) Självfinansieringsgraden för livsmedelskontrollen ökar i takt med att 

årsarbetskrafterna för livsmedel minskas och mer tid fördelas till alkohol- och 

tobakstillsyn. Idag är graden 73% för livsmedelstillsyn. 

Självfinansieringsgraden inom miljötillsyn idag ligger på ca 40%. I samband 

med planering av verksamhetsåret 2021 kommer det att analyseras i vilken 

utsträckning avdelningen kan öka självfinansieringsgraden. Möjlighet att öka 

självfinansieringsgraden är att prioritera ärenden som kan debiteras samt att 

öka medveten hos handläggarna om att debitera arbete man faktiskt utför, både 

internt och externt. 

 

3) Det finns ett första utkast till kontrollplan för livsmedel och den tar hänsyn 

till bland annat nationella operativa målen för hela livsmedelskedjan. 

Livsmedelskontrollen arbetar också fram en handbok för 

livsmedelskontrollrutiner och i den står det om årliga revideringar. 

Kontrollplanen och handboken skall beslutas i nämnden den 3 december. 

Uppföljningen av att kontrollplanen och handboken efterlevs kommer att ske 

årligen till nämnden i verksamhetsrapporten. 

 

 

4) Under våren 2020 genomfördes en behovsutredning inom miljötillsynen 

som är föreslaget att beslutas på nämnden den 24 september 2020. 

Behovsutredning visar att miljötillsynen är i behov av fler resurser och 

resursbehovet skall ses över årligen. Livsmedelskontrollen skall också göra en 

resursöversyn innan kontrollplanen beslutas. Både behovsutredningen för 

miljötillsyn och resursöversynen för livsmedelskontrollen kommer årligen att 

revideras och redovisas i nämnden. 

 

Det pågår även en utredning angående nyckeltal och vad avdelningen ska mäta 

vid olika tidpunkter under året för att nå uppsatta mål. Det blir också ett led i 

att uppföljning av att miljötillsynen och livsmedelskontrollen är tillräcklig. 

 

 

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Kent Olsson 

 

T.f Miljöchef Linda Edgren 

 Samhällsbyggnadschef 

 

 

Bilagor 

1. Revisionsrapport 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av 
kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll, i syfte att bedöma om bygg- och 
miljönämnden säkerställt en tillräcklig kvalitet och effektivitet inom dessa verksamheter.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens miljötillsyn i allt väsentligt bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Det förekommer dock delar av tillsynsverksamheten som behöver 
utvecklas. Exempelvis är det en brist att den senaste behovsutredningen genomfördes 2011. 
Det innebär att det i nuläget inte är kartlagt i vilken uträckning personalresurserna för 
miljötillsyn svarar mot personalbehovet. Dessutom ska behovsutredningen ses över vid 
behov och minst en gång per år enligt miljötillsynsförordningen. Nämndens rutiner kopplat till 
behovsutredningen har med andra ord inte levt upp till kraven i gällande regelverk. Vidare är 
vår bedömning att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa att 
finansieringen av myndighetsutövningen inom miljöområdet är i enlighet med nämndens 
egna mål. Under 2019 var verksamhetens självfinansieringsgrad 40 procent, medan 
nämndens mål är en självfinansieringsgrad om 50 procent.  

Vad gäller livsmedelskontrollen är vår sammanfattande bedömning att det förekommer 
väsentliga brister i verksamheten. Granskningen visar att samtlig planerad livsmedelskontroll 
inte genomförs, vilket skulle kunna förklaras av otillräckliga personalresurser. Vidare kan 
konstateras att det är tveksamt om kostnadstäckningen av livsmedelskontrollen är i enlighet 
med gällande regelverk. Av länsstyrelsens granskningsrapport framgår att 
självfinansieringsgraden för 2019 uppgår till ungefär 53 procent. En grundläggande 
utgångspunkt för livsmedelskontrollen är att avgiftens storlek skall svara mot den kostnad 
som den offentliga kontrollen över företaget medför. Intervjuade på livsmedelsavdelningen 
anser dock att självfinansieringsgraden är högre än vad länsstyrelsen uppger.  

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att nämnden vidtar åtgärder för att avhjälpa de 
brister som tillsynsmyndigheter identifierat i kommunens livsmedelskontroll. För det första är 
det allvarligt att Livsmedelsverket bedömer bristerna i kommunens livsmedelskontroll som så 
omfattande att myndigheten beslutat om ett föreläggande. För det andra är det också 
allvarligt hur nämnden valt att hantera påtalade brister. Samma brister har påtalats i 
länsstyrelsen och Livsmedelsverkets revisioner 2010, 2015 och 2019, utan att åtgärdas. 
Dessutom är det enbart en av sex avvikelser kopplade till Livsmedelverkets föreläggande 
som åtgärdats enligt given tidsperiod. Nämndens agerande utifrån de bister som påtalats kan 
inte beskrivas på annat sätt än passivt.  

Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi bygg- och miljönämnden:  

 Säkerställ att samtlig planerad livsmedelskontroll genomförs.  

 Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen är 

tillräcklig.  

 Säkerställ en tillräcklig uppföljning av livsmedelskontrollen.  

 Säkerställ att resursbehoven inom miljötillsynen och livsmedelskontrollen analyseras 

kontinuerligt. 
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppdrag inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Ett av nämndens största uppdrag är att som myndighet utöva tillsyn enligt livsmedelslagen, 

miljöbalken, strålskyddslagen samt andra förordningar och föreskrifter. 

Tillsynsverksamheten finansieras till största del genom taxestyrda avgifter. Tillsynen innebär 

att kontrollera att lagstiftning och fastställda villkor följs. 

Tillsynen utövas genom tillsynsbesök, rådgivning och information och i tillsynsansvaret ingår 

att avsätta tillräckliga resurser samt att ha personal med tillräcklig kompetens för att arbetet 

ska kunna utföras. Samtidigt finns kommunallagens självkostnadsprincip som innebär att 

kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad den faktiska insatsen kostat. 

Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har tillsynsverksamheten 

identifierats som ett väsentligt område att granska vidare. Revisorerna vill förvissa sig om 

att tillsynen håller tillräcklig kvalitet och effektivitet. 

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om bygg- och miljönämndens tillsyn och kontroll 

håller tillräcklig kvalitet och effektivitet. I granskningen belyses huvudsakligen följande 

revisionsfrågor. 

 Finns tillsyns- respektive kontrollplaner och bygger dessa på dokumenterade risk- och 

behovsanalyser? 

 Hur säkerställer nämnden tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser inom 

tillsynsområdet? 

 Följs nämndens tillsyn och kontroll upp och utvärderas i vederbörlig ordning? 

 Hur säkerställer nämnden korrekta taxor? 

 Revisionskriterier 

Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier: 

 Miljöbalk (1998:808) 26 kap 
 Miljötillsynsförordning (2011:13) 
 Förordning (EU) 2017/625 
 Livsmedelslag (2006:804) och Livsmedelsförordning (2006:813) 
 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter 

 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser bygg- och miljönämnden.  



5 Revisionsrapport 2020 - Granskning av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll - BMN 20/0010-2 Revisionsrapport 2020 - Granskning av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll : Revisions rapport miljö tillsyn och livsmedelskontroll

 

 

3 

 Genomförande  

Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga avdelningschefer och 
tillsynsinspektörer samt genom studier av styrdokument, tillsynsdokumentation och 
rapportering till nämnden.  

3. Den nationella ansvarsfördelningen  

 Tillsynsansvaret inom miljöområdet är uppdelat  

Ansvaret för miljötillsynen är fördelat på ett antal olika aktörer.1 Kommunerna har ansvaret 
för huvuddelen av det operativa tillsynsansvaret för miljöbalkens bestämmelser om miljö- och 
hälsoskydd samt avfallshantering.  

Kommunerna och länsstyrelserna har ett mer uppdelat ansvar när det kommer till miljöfarlig 
verksamhet och verksamheter som orsakar miljöskador. För miljöfarlig verksamhet har 
länsstyrelserna ansvar för den operativa tillsynen av tillståndspliktiga anläggningar, medan 
kommunerna har ansvar för övriga anläggningar. I praktiken har emellertid länsstyrelserna 
lämnat över ansvaret för tillståndspliktiga anläggningar till kommunerna i större eller mindre 
utsträckning.  

Vad gäller kemikalietillsynen är ansvaret uppdelat mellan kommunerna, 
Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsyn över 
vilka produkter som tillverkare och importörer av kemiska produkter släpper på marknaden, 
och kommunerna ansvarar för tillsyn av hanteringen av sådana produkter. 

 Kommunerna har ett omfattande ansvar för den operativa livsmedelskontrollen  

Livsmedelkonstrollen utförs av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter 
samt kommunerna.2 Ansvarsfördelningen mellan dessa kontrollmyndigheter preciseras i 
livsmedelsförordningen.  

Livsmedelsverket leder och samordnar den nationella livsmedelskontrollen. Därtill 
kontrollerar myndigheten vissa anläggningar, t.ex. äggpackerier och mejerier och slakterier. 
För att göra kontrollen likvärdig över hela landet granskar Livsmedelsverket kommunernas 
livsmedelskontroll. Sammanlagt rör det sig om ungefär 1 300 anläggningar.  

Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av primärproducenter som enskilda jordbruk, men 
också av exempelvis uppfödare, fiskare och bärplockare. Länsstyrelserna ska på regional 
nivå samordna och ge råd och stöd till kommunerna i deras kontrollverksamhet. Därtill 
tillkommer att granska hur kommunerna utför sin kontroll.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, 
restauranger och skolkök. Kontrollen kan bedrivas enskilt eller tillsammans med andra 
kommuner genom en gemensam nämnd eller kommunalförbund. Totalt ingår ca 65 000 
kontrollobjekt i kommunernas ansvarsområde.  

 

1 Avsnittet bygger på Statskontoret 2014:17. Vägledning till en bättre tillsyn: En utvärdering av 
tillsynsvägledning på miljöområdet.  

2 Avsnittet bygger på uppgifter från Livsmedelsverket samt Statskontoret 2015:17. Avgifter i 
livsmedelskontrollen: Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering.  
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4. Organisation och ansvar i kommunen 

 Bygg- och miljönämnden ansvarar för livsmedelskontrollen och miljötillsynen 

Bygg- och miljönämndens reglemente reviderades senast i december 2018. Av reglementet 
framgår att nämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom bland annat miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt miljölagstiftningen samt livsmedelslagen.  

 Samhällsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av flera nämnder  

Samhällsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av bygg- och miljönämnden, 
kommunstyrelsen samt tekniska nämnden. På kontoret finns det sju avdelningar: plan-, 
exploaterings-, miljö-, livsmedels-, bygg- och tekniska avdelningen samt övergripande 
samhällsplanering. Avdelningarna för miljö, livsmedel och bygglov genomför arbetet inom 
bygg- och miljönämndens ansvarsområde.  

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn enligt miljölagstiftningen. På avdelningen arbetar elva 
medarbetare, varav nio inspektörer, en administratör och en enhetschef. Två inspektörer 
ansvarar för respektive tillsynsområde. Under senare år har nya ansvarsuppgifter tillkommit 
för avdelningen, bland annat ärendehandläggning av strandskydd.  

Livsmedelsavdelningen ansvarar för livsmedelskontrollen, men även för tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen. På avdelningen arbetar två medarbetare. Enligt chef för 
livsmedelsavdelningen arbetar knappt en årsarbetskraft med livsmedelskontroll. 
Avdelningens uppdrag har på senare år utvidgats samtidigt som antalet 
livsmedelsinspektörer har minskat. Det har enligt uppgift medfört att avdelningen inte hinner 
genomföra samtliga livsmedelskontroller som är planerade. Under 2019 genomfördes 82 
procent av de planerade kontrollerna. Länsstyrelsen konstaterade i sin revision av 
livsmedelskontrollen under 2019 att livsmedelsavdelningen har otillräckliga personalresurser.   

 Inspektörers beslutanderätt är i vissa fall långtgående  

Nämndens delegationsordning reviderades senast den 20 februari 2020. Beslutet att 
godkänna delegationsordningen föregicks av diskussion inom nämnden kring i vilken 
utsträckning beslutanderätt i miljöärenden ska delegeras till förvaltningen. I den reviderade 
delegationsordningen genomfördes till slut inga större förändringar inom miljöområdet.  

Miljöinspektörerna har beslutanderätt i ett antal ärenden rörande både avgifter och 
miljötillsyn. Exempelvis får miljöinspektörerna besluta om avgifter enligt kommunens taxa, 
besluta om att meddela föreläggande samt besluta om miljösanktionsavgift upp till 10 000 kr. 
I ärenden av större betydelse ska avdelningschefen för miljö fatta besluten.   

Inom livsmedelsområdet har livsmedelsinspektörerna beslutanderätt i huvuddelen av 
ärenden inom ramen för bland annat kontrollförordningen, livsmedelslagen och 
livsmedelsförordningen. I likhet med miljöinspektörer får livsmedelsinspektörer fatta beslut 
om att förena föreläggande med vite upp till 20 000 kronor. Vid större vitesbelopp ska 
avdelningschefen fatta beslut.  

 Vår bedömning  

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom livsmedelskontrollen. Granskningen visar att nämnden inte har säkerställt att 
samtliga planerade livsmedelskontroller genomförs. Vi kan inte uttala oss om utförandet av 
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livsmedelskontrollen bedrivs effektivt. Det kan dock konstateras att länsstyrelsen bedömer att 
nuvarande personalresurser är otillräckliga. Enligt vår bedömning bör nämnden genomföra 
en genomlysning av livsmedelsavdelningens personalbehov.   

5. Planering och riskanalys  

 Miljötillsynsförordningen reglerar planeringen av tillsynen 

Enligt miljötillsynsförordningen ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid 
om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Myndigheten ska 
också föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. 

År 2011 genomfördes den senaste behovsutredningen. Behovsutredningen redovisar det 
sammanlagda behovet av tillsyn inom kommunen samt hur resurserna ska tillgodoses 
genom avgifter eller skattemedel. Sedan 2011 har miljöavdelningens ansvar utökats i form 
av att prövning och tillsyn av strandskyddade områden överfördes från bygglovenheten till 
miljöenheten 2014 och under 2015 beslutades att kommunernas bygg- och miljönämnder 
ansvarar för tillsyn av sprängämnesprekursorer. Miljöavdelningen är medveten om behovet 
av att uppdatera behovsutredningen men arbetet har under en längre tid blivit framskjutet. 
Det pågår för närvarande ett arbete med att uppdatera den befintliga utredningen och den 
nya behovsutredningen planeras att beslutas i maj 2020. 

Utifrån behovsutredningen och registret över tillsynsobjekt ska myndigheten varje år upprätta 
en tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. I tillsynsplanen 
ska det beskrivas hur myndigheten avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika 
ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov 
som finns.  

Den senast upprättade tillsynsplanen gäller för 2019. Tillsynsplanen ger en övergripande bild 
av tillsynsarbetet och i Tidsplan för 2019–2021 beskrivs samtliga fasta tillsynsobjekt samt när 
och hur tillsyn ska genomföras. Enligt chef för miljöavdelningen har tillsynsplanen anpassats 
utifrån de nya förutsättningarna som råder efter att avdelningen tillförts nya ansvarsområden. 
Tillsynsplanen för 2020 är planerad att antas i maj 2020.  

Utifrån en riskanalys bedöms hur omfattande tillsynsinsatser respektive tillsynsobjekt 
behöver. Riskanalysen genomförs av de inspektörer som ansvarar för berört tillsynsområde 
och i genomförandet används SKR:s modell för riskbedömning samt erfarenhet från tidigare 
år. Resultatet dokumenteras i en särskild objektslista, vilken följs upp under året.   

Med utgångspunkt i tillsynsplanen ska myndigheten upprätta ett tillsynsprogram för 
verksamheter som uppfyller vissa kriterier enligt miljötillsynsförordningen. I 
tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. 
Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk 
för människors hälsa och miljön. 

I nuläget finns inget tillsynsprogram för verksamheter som uppfyller vissa kriterier enligt 
miljötillsynsförordningen. Ett sådant program planeras att inkluderas i den nya tillsynsplanen.  
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 Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad  

Enligt EU 2017/625 ska livsmedelskontrollen baseras på hur stora riskerna i verksamheten 
är. Kontrollen ska utföras regelbundet och antalet kontroller ska stå i proportion till riskerna i 
den verksamhet som kontrolleras. Kontrollmyndigheterna ska årligen fastställa en plan för 
kontrollverksamheten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Planen ska omfatta minst tre år, 
men kan brytas ner årsvis för att ge överblick över vad som ska göras och följas upp under 
verksamhetsåret. Planen ska utgå från lagstiftningen, från de gemensamma nationella målen 
och från mål som myndigheterna själva har satt upp.  

Bygg- och miljönämnden senast fastställda tillsynsplan antogs i december 2017 och gäller 
för åren 2018–2020. Tillsynsplanen uppdateras således inte årligen, utan revideras av 
nämnden var tredje år. Däremellan uppdaterar förvaltningen listan på kontrollobjekt i ett 
internt arbetsmaterial.  

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. I tillsynsplanen beskrivs bland annat 
kontrollmyndighetens resurser, mål för verksamheten, antal ärenden och anläggningar att 
kontrollera, samt hur myndigheten arbetar med samverkan och kompetensförsörjning.  

Livsmedelverket har tagit fram en vägledning för riskklassning av livsmedelsanläggningar 
och hur mycket kontrolltid respektive tillsynsobjekt bör tilldelas. Riskmodellen tar hänsyn till 
vilken verksamhet som bedrivs, erfarenheter från tidigare kontroller som utförts och behovet 
av att kontrollera uppgifter om märkning och information. Riskbedömningen resulterar i en 
tilldelad kontrolltid som multipliceras med den bestämda timtaxan, vilket blir verksamhetens 
kontrollavgift.  

Enligt nämndens delegationsordning har en livsmedelsinspektör rätt att besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift. 
Riskklassificeringen bygger på den vägledning som Livsmedelverket tagit fram för 
livsmedelkonstrollen. Underlaget för riskanalysen finns dokumenterat. Enligt intervjuade 
behöver ibland resultatet utifrån Livsmedelsverkets modell för riskanalys anpassas för att 
bättre återspegla det verkliga kontrollbehovet.  

 Vår bedömning  

Miljötillsynsförordningen gör gällande att behovsutredningar ska ses över vid behov och 
minst en gång per år. Granskningen visar att en behovsutredning genomfördes senast 2011 
och att verksamhetens uppdrag sedan dess har förändrats i flera avseenden. För närvarande 
pågår ett arbete med att uppdatera behovsutredningen. Enligt vår bedömning är det en brist 
att nämnden inte säkerställt att behovsutredningen reviderats i enlighet med 
miljötillsynsförordningens krav. Det är också en brist att ett tillsynsprogram inte upprättats. 
Vad som däremot är positivt är att det i nuläget pågår ett arbete med att ta fram både en 
behovsutredning och tillsynsprogram.  

Enligt livsmedelsverkets föreskrifter ska kontrollmyndigheterna årligen fastställa en plan för 
kontrollverksamheten. Vi noterar att bygg- och miljönämndens tillsynsplan för livsmedel 
senast fastställdes 2017.  

Livsmedelskontrollen ska enligt EU 2017/625 vara riskbaserad och antalet kontroller ska stå i 
proportion till riskerna i den verksamhet som kontrolleras. Kommunens livsmedelskontroll 
bygger på en riskklassning som genomförs utifrån Livsmedelsverkets rekommendation. I den 
bemärkelsen är livsmedelskontrollen riskbaserad. Men eftersom samtlig planerad kontroll 



5 Revisionsrapport 2020 - Granskning av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll - BMN 20/0010-2 Revisionsrapport 2020 - Granskning av kommunens miljötillsyn och livsmedelskontroll : Revisions rapport miljö tillsyn och livsmedelskontroll

 

 

7 

inte genomförs innebär det att kontrollen i praktiken inte genomförs utifrån riskklassningen. 
Enligt vår bedömning är det väsentligt att samtlig planerad kontroll genomförs.  

6. Taxor och avgifter  

 Nämnden beslutar om avgifter för tillsyn enligt miljöbalken  

Bestämmelser om kommunfullmäktiges rätt att meddela föreskrifter om avgifter för 
kommunens prövning och tillsyn finns i miljöbalken. Det senaste beslutet om timavgift 
fattades av kommunfullmäktige i november 2019. Bygg- och miljönämnden har delegation att 
årligen räkna upp fasta avgifter och timtaxan enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  

I bygg- och miljönämndens verksamhetsplan för 2020 anges att taxan för tillsyn och prövning 
enligt miljölagstiftningen anpassas löpande, för att nå en självfinansieringsgrad motsvarande 
50 procent för verksamheten i sin helhet. Beräkningen av tillsynens taxor bygger på en 
modell framtagen av SKR. Timtaxan för 2020 justerades inte i enlighet med PKV utan är kvar 
på samma nivå som under 2019. Enligt chef för miljöavdelningen har kommunen en 
förhållandevis hög timtaxa i relation till jämförbara kommuner. Taxan är 1 280 kr per 
handläggningstimme. Under 2019 var självfinansieringsgraden 40 procent. 
Självfinansieringsgraden påverkas inte enbart av nivån på timtaxan, utan beror även på 
inspektörernas debiteringsgrad.  

 Livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad  

Finansieringen av livsmedelskontrollen regleras i livsmedelslagen samt genom en förordning 
och Livsmedelsverkets föreskrifter. En grundläggande utgångspunkt för regleringen är att 
avgiftens storlek skall svara mot den kostnad som den offentliga kontrollen över företaget 
medför.3 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter reglerar hur kontrollmyndigheter ska ta ut avgifter från 
verksamhetsutövare. Kontrollmyndigheterna ska ta ut en årlig avgift för kontrollen. Avgiften 
betalas genom ett helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
I kommuner är det kommunfullmäktige som bestämmer timtaxan och berörd nämnd som 
fastställer avgiften.  

Timtaxan för livsmedelskontroll kan delas upp i en timtaxa för årlig kontroll och en timtaxa för 
extra kontroll. Den senaste uppdateringen av timtaxorna genomfördes 2016 och uppgår till 1 
290 kr per för årlig kontroll och 1 160 kr för extra kontroll. Nivåerna på timtaxorna bygger på 
beräkningar av livsmedelsavdelningens handläggningskostnader under 2015.  

Sedan den senaste beräkningen av livsmedelsavdelningens handläggningskostnader har 
både personalresurserna för livsmedelskontroll förändrats, liksom lönenivåer och andra 
kostnader. Nuvarande timtaxa bygger således på förutsättningar som inte stämmer överens 
med rådande förhållanden. Intervjuade uppger att det finns behov av att uppdatera 
beräkningen för självfinansieringsgraden och att detta planeras att göras under året.  

Länsstyrelsen bedömer i sin revision (2019) av kommunens livsmedelskontroll att 
myndigheten inte har full kostnadstäckning för kontrollen och att kontrollen inte kan utföras i 
den omfattning som behövs på grund av otillräckliga finansiella resurser. Av länsstyrelsens 
rapport framgår att självfinansieringsgraden för 2019 uppgår till ungefär 53 procent. 

 
3 Prop. 2005/06:128.  
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Intervjuade på livsmedelsavdelningen uppger att självfinansieringsgraden är högre än vad 
som uppges i länsstyrelsens rapport.  

 Vår bedömning  

Nämnden behöver enligt vår bedömning vidta åtgärder både för att säkerställa att 
självfinansieringen av myndighetsutövningen inom miljöområdet är i enlighet med nämndens 
egna mål, samt tillse att livsmedelskontrollens självfinansieringsgrad är tillräcklig utifrån 
gällande krav.   

7. Uppföljning  

 Tillsynen enligt miljöbalken följs upp i årlig rapport  

Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheter årligen följa upp och utvärdera sin 
tillsynsverksamhet. Bygg- och miljönämnden följer upp tillsynsverksamheten i en samlad 
årsrapportering. I uppföljningsrapporten för 2019 redovisas årets genomförda uppföljning i 
relation till tillsynsplanen för 2019. Redovisningen inbegriper uppföljning av händelsestyrd 
tillsyn, styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn samt skattefinansierad tillsyn. Därtill redovisas 
vilka samverkansprojekt och kompetensutvecklingsinsatser som genomförts under året.  

 Återrapporteringen till nämnd är begränsad gällande livsmedelskontrollen  

Enligt EU 2017/625 bör kontrollmyndigheter införa lämpliga dokumenterade förfaranden och 
mekanismer för att kontinuerligt verifiera att deras egen verksamhet är verkningsfull och 
enhetlig, och för att vidta korrigerande åtgärder när brister konstateras. Livsmedelsverket 
konstaterar i sin årliga uppföljning av livsmedelskontrollen att flera kontrollmyndigheter 
saknar ett system för att identifiera brister i den egna verksamheten, det vill säga en 
kontinuerlig verifiering och uppföljning av mål, aktiviteter och arbetssätt.   

Det finns inga dokumenterade rutiner för hur uppföljning av livsmedelskontrollen ska 
genomföras. I nämndens verksamhetsberättelse beskrivs i huvudsak 
livsmedelsavdelningens ekonomiska resultat och kundnöjdhet.4 Det sker ingen samlad 
återrapportering till nämnd motsvarande den årliga rapport som upprättas för miljötillsynen.  

På förvaltningsnivå finns rutiner för löpande uppföljning av livsmedelskontrollen. I interna 
arbetsdokument, som uppdateras regelbundet, redovisas bland annat planerad, genomförd 
och ej genomförd kontroll. Som tidigare nämnts genomfördes under 2019 inte samtlig 
planerad kontroll.  

Verksamhetsutövarna betalar en årlig avgift för tillsynen innan kontrollen har genomförts. 
Eftersom livsmedelsavdelningen inte hinner genomföra samtlig planerad kontroll, bygger 
avdelningen upp en så kallad ”kontrollskuld” gentemot verksamhetsutövarna. Vid ingången 
av 2020 var den samlade kontrollskulden 161 timmar. Det kan ställas i relation till summan 
av den årliga planerade kontrollen för 2020, vilken uppgår till 558 timmar.  

 
4 Kundnöjdheten med livsmedelskontrollen var under 2018 den högsta i Sverige.  
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 Kommunens livsmedelskontroll granskas av myndigheter  

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna, upprätthålla och utveckla livsmedelsområdets 
revisionssystem. Det är länsstyrelserna som genomför revisonen av kommunernas 
kontrollverksamhet. Livsmedelsverket kan dock göra vissa kommunrevisioner, om ansvaret 
överlämnats till Livsmedelsverket av en länsstyrelse. Om en kommun inte fullgör de 
skyldigheter som följer av dess kontrolluppdrag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen 
att avhjälpa bristen. 

I början av 2019 genomförde länsstyrelsen en revision av kommunens livsmedelskontroll. 
Myndighetens beslut delgavs kommunen den 25 mars 2019. Den sammanfattande 
bedömningen var att kommunen delvis uppfyller lagstiftningens krav på offentlig kontroll. I 
revisionen noterades 14 avvikelser avseende bland annat finansiering, befogenheter och 
rutiner. Nämndens skulle senast den 10 juni inkomma med en åtgärdsplan till länsstyrelsen.  

Den 13 juni fattade nämnden beslut om en åtgärdsplan utifrån länsstyrelsens noterade 
avvikelser. Nämnden uppdrog även chef för livsmedelsavdelningen att till nämndens 
sammanträde den 7 november 2019 redovisa genomförandet av ärendets angivna åtgärder. 
Återrapportering till nämnden genomfördes den 12 december 2019.  

Samma dag som återrapporteringen, det vill säga den 12 december 2019, fattade 
Livsmedelsverket beslut om att förelägga kommunen att senast den 31 mars 2020 
säkerställa att påtalade brister åtgärdats. Livsmedelsverkets föreläggande avser sex av 
länsstyrelsens noterade avvikelser. Anledningen till att Livsmedelsverket bedömde det som 
motiverat att besluta om ett föreläggande var att vissa av bristerna påtalats i länsstyrelsens 
och Livsmedelsverkets revisioner 2010, 2015 och 2019, utan att åtgärdas.5  

Den 20 februari tog nämnden del av Livsmedelsverkets beslut om föreläggande. Nämnden 
fattade inget beslut om att vidta åtgärder. Vid tidpunkten för denna gransknings 
genomförande har en av sex avvikelser åtgärdats. Avvikelserna skulle senast åtgärdas den 
31 mars 2020.  

 Vår bedömning  

Enligt vår bedömning är nämndens uppföljning inom miljöområdet i allt väsentligt tillräcklig 
utifrån ett internkontrollperspektiv. Nämnden följer upp genomförandet i en årlig rapport som 
ger information om bland annat utförd tillsyn och deltagande i samverkansprojekt.  

Nämndens uppföljning inom livsmedelskontrollen bör däremot stärkas. För närvarande finns 
inga systematiska rutiner som säkerställer att nämnden årligen tillhandahålls en samlad bild 
av verksamheten. Exempelvis bör nämnden årligen följa kontrollskulden och 
livsmedelskontrollens självfinansieringsgrad.  

Som ovan nämnt följer länsstyrelsen och Livsmedelsverket upp kommuners 
livsmedelskontroll genom revisioner. Det är allvarligt att Livsmedelsverket bedömer bristerna 
i kommunens livsmedelskontroll som så omfattande att myndigheten beslutat om ett 
föreläggande. Enligt vår uppfattning är det också allvarligt hur nämnden valt att hantera 
påtalade brister. För det första har samma brister påtalats i länsstyrelsen och 
Livsmedelsverkets revisioner 2010, 2015 och 2019, utan att åtgärdas. För det andra har 

 
5 Att Livsmedelverket beslutar om föreläggande mot en kommunal kontrollmyndighet är relativt 
ovanligt, undantaget år 2018 då myndigheten fattade beslut om sammanlagt 40 förelägganden. 
Övriga år mellan 2014 till 2019 har antalet förelägganden varierat mellan 0–3 stycken.   
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enbart en av sex avvikelser kopplade till Livsmedelverkets föreläggande åtgärdats enligt 
given tidsperiod. Nämndens agerande utifrån de bister som påtalats kan inte beskrivas på 
annat sätt än passivt. Enligt vår bedömning bör nämnden vidta tydligare åtgärder för att 
säkerställa att livsmedelskontrollen bedrivs i enlighet med den europeiska och nationella 
regleringen.    

8. Utbildning och kompetens  

 Kompetensbehov kartläggs i medarbetarsamtal  

Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheter utveckla personalens kompetens i 
tillsynsfrågor. Det finns ingen samlad kompetensförsörjningsplan för miljöavdelningen. 
Behoven av kompetensutveckling kartläggs i de individuella medarbetarsamtalen. 
Ambitionen är att samtliga inspektörer varje år ska få möjlighet att delta i 
kompetensutvecklande aktiviteter inom sina respektive ansvarsområden. Intervjuad inspektör 
uppger att det finns goda möjligheter att delta på kurser och utbildningar. 

Inom ramen för tillsynen finns i varje uppdrag tid avsatt för inläsning. Inspektören ges 
därmed möjlighet att inför tillsynen läsa in sig på aktuell lagstiftning och rättspraxis. Eftersom 
inspektörerna arbetar två och två inom tillsynsområdena finns också möjlighet till kollegialt 
kompetensutbyte.  

Samtliga nyanställda genomgår en utbildning i bemötande i rollen som tillsynsperson. 
Därefter finns möjlighet till vidareutbildning genom de samverkansprojekt och som 
kommunen deltar i samt i form av den utbildning som länsstyrelsen tillhandahåller. Därutöver 
deltar även personal på kurser som anordnas av privata aktörer. Under 2019 deltog 
representanter från miljöavdelningen i 13 olika projekt inom ramen för Miljösamverkan 
Stockholms län. Därutöver deltog avdelningen i nationella tillsynsprojekt, länsträffar och 
utbyten med närliggande kommuner.   

 Krav på utbildning och kompetens regleras av EU  

Enligt EU 2017/625 ska personal som utför offentlig kontroll få ändamålsenlig utbildning för 
sitt kompetensområde så att den på ett kompetent sätt kan utföra sina uppgifter och utföra 
offentlig kontroll på ett enhetligt sätt. Däri ingår att hålla sig uppdaterad på respektive 
kompetensområde och vid behov få regelbunden vidareutbildning. För myndigheter som 
bedriver livsmedelskontroll finns ett direkt krav om att upprätta en kompetensförsörjningsplan 
varje år enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.6  

Det finns för närvarande ingen kompetensförsörjningsplan för livsmedelsavdelningen. 
Däremot pågår ett arbete med att ta fram en sådan. Under 2019 deltog representanter från 
livsmedelsavdelningen i en utbildning med bäring på livsmedelskontroll. Utbildningen rörde 
sanktionsjuridik. Enligt intervjuade upptog den nya tobakslagen (2018:2088) mycket av den 
tid som personalen kan avsätta till kompetensutveckling under 2019.  

Livsmedelsverkets webbplats Livstecknet är ett viralt forum för livsmedelsinspektörer. På 
webbplatsen publiceras nyheter som berör livsmedelskontrollen och därutöver finns möjlighet 
att diskutera sakfrågor med kollegor samt ta del av material från samordnade kontrollprojekt. 
Intervjuade uppger att webbplatsen nyttjas av dem med uppgifter inom livsmedelskontrollen.  

 
6 Se 3 g i LIVSFS 2015:21.  
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10. Källförteckning 

Intervjupersoner  

 Chef för livsmedelsavdelningen  

 Chef för miljöavdelningen  

 Livsmedelsinspektör  

 Miljöinspektör  

Dokument  

 Behovsutredning 2011 

 Delegationsordning Bygg- och miljönämnden  

 Föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

solarier och sprängämnesprekursorer.  

 Livsmedelsverkets föreläggande att avhjälpa brister i den offentliga kontrollen av 

livsmedel (2019) 

 Livsmedelsverkets revision av livsmedelskontrollen i Upplands-Bro kommun inom 

restaurangområdet (2015) 

 Länsstyrelsens slutrapport avseende revisionen av livsmedelskontrollen i Upplands-

Bro kommun med fokus på området storhushåll (2019) 

 Objektslista livsmedelstillsyn  

 Reglemente för bygg- och miljönämnden  

 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen  

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  

 Tillsyns- och kontrollplan 2018–2020 för bygg- och miljönämnden  

 Tillsynsplan 2019 för miljötillsyn  

 Uppföljning av tillsynsplan 2019 (miljötillsyn) 

 Uträkning av handläggningskostnader per timme (miljötillsyn) 

 Uträkning av timavgift för livsmedelskontroll  

 Verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden  
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Ansökan om strandskyddsdispens, garage på 
Lindormsnäs 1:21 

Förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens medges för uppförandet av 

garage på fastigheten Lindormsnäs 1:21 enligt 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b 
och 18c §§ Miljöbalken. 

 

2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får hela 
fastighetens areal tas i anspråk som tomtplats enligt 
Bygg- och miljönämndens beslut BMN § 40 den 2 
april 2020 (bilaga 5). 

 

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). 

Beslutet delges: 
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Sammanfattning 

Ansökan inkom till Bygg- och miljönämnden den 1 juni 2017 och avser 

strandskyddsdispens för garage på fastigheten Lindormsnäs 1:21. Fastigheten 

ligger i södra delen av Upplands-Bro kommun utanför detaljplanelagt område. 

Utökat strandskydd på 300 meter gäller på platsen. En beslutad tomtplats finns 

för fastigheten, daterad den 2 april 2020, BMN § 40. Fastigheten är belägen 

inom riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och 

riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Miljöavdelningen 

bedömer att då åtgärden nybyggnad av garage i ansökan kommer att placeras 

inom en beslutad tomtplats uppfyller åtgärden därmed 7 kap 18 c § punkt 1 

miljöbalken och strandskyddsdispens för garage kan medges. Åtgärden bedöms 

inte påverka strandskyddets syften negativt på ett sådant sätt att 

strandskyddsdispens inte kan medges. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 20 augusti 2020 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 1 juni 2017 

 Komplettering, inkom den 19 december 2019 

 Komplettering, inkom den 23 april 2020 

 Komplettering, inkom den 22 juni 2020 

 Beslut BMN § 40 Bygg- och miljönämnden den 2 april 2020 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2. 

Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 1 

juni 2017 för tillbyggnad av bostadshus, ekonomibyggnad i form av garage, 

och växthus på fastigheten Lindormsnäs 1:21 (bilaga 1,2,3). Rubricerad 

ansökan gäller nybyggnad av garage. Den del i ansökan som omfattar växthus 

och tillbyggnad har tidigare beslutats i Bygg- och miljönämnden den 2 april 

2020, BMN § 40, tillsammans med tomtplatsavgränsning (bilaga 5). 

I samband med handläggningen av växthus och tillbyggnad i ansökan 

bestämdes att garaget skulle handläggas separat varav en komplettering till 

ansökan inkom den 23 april 2020 (bilaga 3). En komplettering inkom den 22 

juni 2020 efter att miljöavdelningen haft samråd med bygglovsavdelningen i 

Upplands-Bro kommun vilket kommunicerades med sökanden (bilaga 4). 
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Garaget kommer enligt sökanden också att innehålla fyra mindre verksamheter: 

1) solfångarsystem med ett lager och showrum, 2) golvvärmesystem med ett 

lager och showrum, 3) specialmaskin-försäljning med lager och verkstad, 4) 

byggverksamhet med snickeri och lager. Förutom de fyra verksamheterna 

kommer byggnaden också att ha en kontorsdel. 

 

Reviderad ansökan för garage 

Nya handlingar angående garaget lämnades in till miljöavdelningen den 23 

april 2020 med en revidering av garagets mått till (HxLxB) 6,72 x 19,20 x 

7,80m. Garaget hade tidigare måtten (HxLxB) 8,40 x 20 x 8 m. Enligt 

sökanden kommer marken att sänkas till samma marknivå som vid fastighetens 

infart, ca 2 meter över havet, och därmed kommer garaget att ligga i lägre nivå 

än bostadshuset, som ligger cirka 5 meter över havet. Garaget kommer att 

byggas i samma stil med samma färgsättning som det befintliga bostadshuset 

och placeras i norra delen av fastigheten på bostadshusets högra sida. En ny 

infart planeras enligt situationsplanen och kommer att anläggas framför 

garaget. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av utökat 

strandskydd på 300 meter. Bostadshuset och nuvarande fastighet hörde 

ursprungligen till Säbyholms gård och styckades av år 2008 och har nu en area 

på 3540 m2 . Det befintliga bostadshuset är troligtvis byggt på 1850-talet. 

Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 

§ miljöbalken och riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

 

Den befintliga byggnaden vid infarten som använts för att förvara byggmaterial 

på fastigheten kommer att rivas. 

 

Platsbesök 

Anna Davidson och Kristofer Asplund från miljöavdelningen träffade 

sökanden på fastigheten den 24 januari 2020 där platsen för åtgärden 

inspekterades (bilaga 6). 

Övrigt skydd för området 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken. Det för platsen traditionella bebyggelsemönstret ska följas. 

Bygglovskraven är större i dessa områden och även vid kompletteringsåtgärder 

ska en anpassning till befintlig bebyggelse ske. Att bevara det kulturhistoriskt 

värdefulla landskapet är en del av kulturmiljövårdens mål. 
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Riksintresse för friluftslivet 

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. 

Grön kil 

Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, enligt den 

regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för Stockholmsregionen. 

Naturvärde av kommunalt intresse 

Enligt en naturinventering av Upplands-Bro kommun från år 1989 omfattas 

fastigheten, som kallas Gustavsberg, av "naturvärden av kommunalt intresse". I 

närområdet finns en grustäkt och bedöms ha ett högt naturvärde för botanik och 

zoologi. 

Vattenskyddsområde 

En mindre del av fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för Leran 1:3 m. 

fl. yttre skyddszon. 

Avrinningsområde ESKO 

Fastigheten ligger inom avrinningsområde till ESKO-område (ekologiskt 

särskilt känsligt område). 

 

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) gäller strandskydd vid havet och vid 

insjöar och vattendrag. 

Strandskyddet syftar 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. 14 § Miljöbalken (MB) omfattar strandskyddet land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 

(strandskyddsområde). 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet 

till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 

strandskyddets syften. 
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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. Det ska finnas särskilda skäl. 

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

syfte. 

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). 

Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 

miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § 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 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 
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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 bland annat framgå i vilken 

utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. 

Intresseprövning 

Enligt 7 kap. 25 § 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. 

Kommunicering av förslag till beslut 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden mellan den 17 augusti 2020 

till den 7 september 2020. Sökanden meddelade miljöavdelningen den 17 

augusti 2020 att det inte fanns några synpunkter på beslutsförslaget 

Tomtplatsavgränsning 

En beslutad tomtplatsavgränsning finns för fastigheten som beslutades 

tillsammans med den del i ansökan som omfattar växthus och tillbyggnad i 

Bygg- och miljönämnden den 2 april 2020, BMN § 40 (bilaga 5). Enligt beslut 

BMN § 40 får hela fastighetens areal tas i anspråk som tomtplats. 

Beslutsmotivering 

Särskilt skäl 

För att uppfylla särskilt skäl punkt 1 i 7 kap 18 c § miljöbalken ska platsen för 

åtgärden kunna betraktas som redan ianspråktagen, men också genom att ha 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Miljöavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 

miljöbalken. Miljöavdelningen bedömer att området redan har tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och inte 

strider mot dessa som är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtlivet. Garaget kommer enligt ansökan att placeras på en plats där det idag 

finns en gräsmatta. Norr om garaget består miljön av naturmark med träd och 

sly som bildar en naturlig gräns mot det allmänna och möjliggör fri passage för 

allmänhet och djurliv på platsen. Det finns en beslutat tomtplats för fastigheten 
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och som garaget kommer att placeras inom. Garaget bedöms inte påverka 

friluftslivet negativt i form av utökad privatisering på platsen. 

Enligt sökanden har de tidigare haft en dialog med bygglovsavdelningen på 

Upplands-Bro kommun angående garaget och dess placering. Tanken var att 

bygga upp ekonomibyggnaden som en gårdsbild och där garaget skulle ligga 

som en naturlig avgränsning på fastigheten. Enligt ansökan kommer garaget att 

placeras intill fastighetens tomtgräns vilket miljöavdelningen bedömer 

eventuellt kan komma att regleras i en kommande bygglovsansökan för 

byggnaden. I inkommen komplettering den 19 december 2019 visas att 

fastigheten längre tillbaka varit större och med en lada i den södra delen av 

fastigheten, vilket syns på en äldre karta från 1910 (bilaga 2). 

 

Strandskyddets syften 

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syfte. 

Enligt handbok för strandskydd "Strandskydd - en vägledning för planering 

och prövning", kan den avhållande effekten sträcka sig över ett större område 

än den yta som en byggnad upptar på marken. Vidare står det i handboken att 

enklare byggnader såsom till exempel redskapsbod och förråd har mindre 

avhållande effekt än ett bostadshus och där dispens kan ges i större 

utsträckning i utkanten av hemfridszonen eller tomtplatsavgränsningen. 

Garaget avses att placeras på fastighetens norra del nära fastighetsgränsen och 

kommer att ha en area på ca 150 m2 , vilket innebär en minskning i area från 

förra förslaget i ansökan där arean var ca 160 m2. Bostadshusets area är idag 

102 m2 och får med kommande tillbyggnad en area på 168 m2. 

Miljöavdelningen bedömer att då det i detta fall är fråga om ett garage och i 

och med att marknivån sänks och garaget hamnar i en lägre nivå än 

bostadshuset blir byggnadens intryck mer dämpat och får en mindre avhållande 

effekt på omgivningen. Garaget får ett uttryck av en komplementbyggnad till 

bostadshuset. Garaget byggs i samma stil med samma färgsättning som det 

befintliga bostadshuset med faluröd färg som också gör att byggnaden smälter 

in och tillsammans med bostadshuset bildar en samlad enhet. 

Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte leder till en utökad privatisering av 

strandområdet med en mer avhållande effekt för allmänheten och friluftslivet, 

och bedöms inte heller väsentligen förändra livsbetingelserna för några djur 

eller växter på platsen. Miljöavdelningen bedömer att platsen för åtgärden inte 

strider mot strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken då de placeras inom en beslutad tomtplats. Garaget bedöms 

därmed inte ta i anspråk mark som idag är allemansrättslig tillgänglig. 
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Fri passage 

Det finns möjlighet till fri passage på platsen som säkerställer allmänhetens 

och djurlivets tillgänglighet. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 Miljöbalken 

att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 

strandskyddet i detta fall. 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1 195 kr/timme, enligt 

taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen av 

kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, inklusive indexuppräkning. 

Beslut om avgift skickas separat. 

 

Barnperspektiv 

Sveriges stränder är en gemensam naturtillgång som är mycket betydelsefull 

för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtliv. Stränderna är en värdefull 

naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till 

naturupplevelser som genom bestämmelserna om strandskydd skyddas för 

kommande generationer. Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- 

och miljönämnden till en hållbar utveckling för dagens barn och barn i 

kommande generationer. Förslaget medverkar också till arbetet med att nå 

Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar och vattendrag” 

och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Kent Olsson 

Miljöchef   Anna Davidson 

Miljöinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 1 juni 2017 

2. Komplettering, inkom den 19 december 2019 

3. Komplettering, inkom den 23 april 2020 

4. Komplettering efter samråd med Bygglovsavdelningen, inkom den 22 

juni 2020 

5. Nämndbeslut med tomtplatsavgränsning, daterad den 2 april 2020, 

BMN § 40 

6. Foton från platsbesök den 24 januari 2020 

7. Information om hur du överklagar 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 

 

 









96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Ansokan om strandskyddsdispens inkom den 1 juni 2017



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Ansokan om strandskyddsdispens inkom den 1 juni 2017

























96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019





96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering inkom den 19 december 2019



96 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 - BMN 20/0010-7 Ansökan om strandskyddsdispens, garage på Lindormsnäs 1:21 : Komplettering efter samrad med Bygglovsavdelningen

Kommunicering diarienummer NAT.2017.434 

Synpunkter  

angående översvämningsrisk:  

Enligt den dokumentation som finns framtagen över mälarens framtida eventuella ökade vatten nivå 

så är den upp till max 2 meter över nuvarande normalvattenstånd.  

Ser man på lantmäterikartan så ligger vägen mellan 1,9m och 2,3 m över dagens normalvattenstånd. 

Tittar man vidare, ser man att våran yttersta tomtgräns mot väggen ligger på en höjd av 2,59m. Enligt 

inskickade ritningar är byggnadens plasering ytterligare ca 0,70 m över denna höjdpunkten (1‐2 

graders lutning mot vägen som vägverket rekomenderat). 

 

Slutsats: 

För att en översvämnings risk skall föreligga från ökat vattenstånd i mälaren skall de beräkningar som 

gjorts överstigas med mer än 50% (3 m i stället för 2 m).  Och även sedan finns inget 

översvämningsrisk efter som huset ligger ca. 3,3 över dagens vattennivå. (Enligt beräkningarna kan 

detta inträffa fram till år 2300). 

 

 

angående plasering  

Vi har med flit planerat plaseringen pga tre synpunkter. 

1. Att garaget inte blir så dominant har vi planerad att lägger garaget på tomtgräns och gräva in 

garaget så att det blir en rak infart vänster om garaget. 

 

2. Då garaget blir ungefär 1,8 m in grävt i den inredelen kommer det att behövas 2‐3 terasseringar 

för att överbrygga höjdskilnaden.  

 

I siffror ger detta:  

 

Avstånd från huset till norra tomtgränsen  17,60 m

Bredd gång mellan huvudingång och terass  ‐ 1,20 m

Bredd garage  ‐ 7,80 m

Bredd infart  ‐ 4,00 m

Maximal bredd till terasering  4,60 m

 

Planerat är två terraseringar med en bredd vardera på 2,3 m. 

I terasseringen är planerat en väg med 1,2 m bredd för att göra ingång till bonadshus handikap 

anpassad, samt plantering med växtlighet och byggnationer som gynnar insektslivet. Enligt 

boverket skall en handikap anpassad gångväg ha en lutning på max 1:12 då höjdskillnaden blir 

1,8 m blir gångvägen minimum 22 m, för att få plats med gångvägen behövs avståndet till 

bilvägen vid sidan om garaget/förådet vara 4,6 m och där med blir plaseringen av garaget i 

tomtgränsen. 

 

3. Vårt granne fick lov att bygga sitt garage i tomtgräns från två håll och ingrävt i kullen. 

 

 

angående dominerande: 

 

Byggnad  byggnadsytra mot vägen  Nockhöjden över vägen 

Bostadshus  85,86 m2  8,77m 

Garaget  41,56 m2  7,40m 
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Bostadshuset har dubbelt så stor yta samt att det ligger betydligt högre vilket ger än mer dominas över 

garagebyggnaden. 

Det handlar här om att göra en gårdsbild med byggnader som är tidsenliga med bostadshuset och 

omgivande gårdsbilder. 

 

Titta man på våran grannes garage så ser man att det blir en stort dubbelgarage med en stor vind 

ovanpå. Om jag är rätt informerad är deras garage 9m brett och minst lika högt som vårat och därför 

mer dominant än vårat. Dessutom byggs garaget med två sidor på tomtgräns. De har fått bygglov. 

 

Jag anser därför att storleken av garaget inte är dominant i förhållande till vårt hus och i förhållande till 

vad vårt granne fick lov att bygga. 
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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 (8)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Davidson 

   

Miljöavdelningen 

   

anna.davidson@upplands-bro.se 

2020-08-25 NAT.2020.651  

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, scen, 
KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 

Förslag till beslut 

1. Strandskyddsdispens medges för nybyggnad av scen på fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:3 enligt ansökningshandlingarna och med stöd 

av 7 

kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. 

 

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till scenens yta på mark 

enligt 

situationsplan i ansökan (bilaga 3). 

 

3. Bygg- och miljönämnden förenar med stöd av 16 kap. 2 §, dispensen 

med följande villkor: 

a. Den befintliga scenen på platsen ska rivas innan den nya 

byggnaden, scen, uppförs. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom till Bygg- och miljönämnden den 2 juli 2020 och avser 

strandskyddsdispens för en scen på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3. 

Fastigheten ligger i södra delen av Upplands-Bro kommun utanför 

detaljplanelagt område vid Lillsjön. Platsen för åtgärden i ansökan är en 

kommunal badplats inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och som omfattas 

av utökat strandskydd på 300 meter. Miljöavdelningen bedömer att området för 

åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området och att området redan har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Miljöavdelningen bedömer att åtgärden nybyggnad av scen uppfyller 7 kap. 

18b och 18c §§ punkt 1 och 5 i miljöbalken och att strandskyddsdispens för 

scen kan medges. Åtgärden bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt 

på ett sådant sätt att strandskyddsdispens inte kan medges.  

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 
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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). 

Beslutet delges: 

Upplands-bro kommun, Att: Johan Björklind Möllegård, Furuhällsplan 1, 196 

81 Kungsängen  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 25 augusti 2020 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 2 juli 2020 

 Komplettering, inkom den 20 augusti 2020 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2. 

Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 2 

juli 2020 för nybyggnad av en utescen inom Lillsjöbadet i Upplands-Bro 

kommun på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3. Badet har idag en befintlig 

scen inom området som ska rivas och en ny scen ska uppföras varav en 

ansökan om strandskyddsdispens har inkommit till Bygg- och miljönämnden. 

Den nya scenen kommer att placeras på en annan plats än den idag befintliga 

scenen och utformas med golv, sluttande tak och öppna sidor med måtten 

(LxBxH) 8,3 x 6,23 x 4,9 med en area på cirka 52 m2 . 

Strandskydd och övrigt skydd för området 

Utvidgat strandskydd 

Området omfattas av utvidgat strandskydd på 300 meter enligt Länsstyrelsens 

"Beslut om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, 2018-11-13, 

beteckning 511-53095-2017". 

Grön kil 

Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen och en grön 

värdekärna, enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för 

Stockholmsregionen. 
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Naturvärde av kommunalt intresse 

Enligt en naturinventering av Upplands-Bro kommun från år 1989 omfattas 

fastigheten av "naturvärden av kommunalt intresse" för Örnässjön och Lillsjön 

med omgivningar. Området bedöms bland annat vara värdefullt för friluftslivet 

och själva sjöarna för fågellivet. 

Vattenskyddsområde 

Området ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde sekundär zon. 

Avrinningsområde ESKO 

Fastigheten ligger inom avrinningsområde till ESKO-område (ekologiskt 

särskilt känsligt område). 

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 

Platsen ligger inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-12-21 § 152. Naturreservatets syfte är bland annat 

att bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och utveckla området 

för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av 

området. Syftet ska uppnås bland annat av Lillsjöns badplats och som i 

skötselplanen ska underhållas tillsammans med övriga anläggningar. Att vidta 

åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med reservatet ska inte hindras av 

naturreservatets föreskrifter vilket innebär att ingen ytterligare dispens eller 

tillstånd från reservatsföreskrifterna krävs. 

 

Bygglov 

Ett beslut om bygglov för åtgärden finns daterat 2020-08-20, § 214, ärende 

BYGG.2020.227. 

Lagstiftning 

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken (MB) gäller strandskydd vid havet och vid 

insjöar och vattendrag. 

 

Strandskyddet syftar 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. 14 § Miljöbalken (MB) omfattar strandskyddet land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 

(strandskyddsområde). 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet 

till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av 

strandskyddets syften. 
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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. Det ska finnas särskilda skäl. 

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

syfte. 

 

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). 

 

Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 

miljöbalken om det finns ett särskilt skäl. 

 

Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § 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 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. 
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Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap 18 f § MB ska det i ett dispensbeslut bland annat framgå i vilken 

utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. 

 

Intresseprövning 

Enligt 7 kap. 25 § 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. 

 

Allmänt om prövningen 16 kap. miljöbalken 

16 kap. 2 § Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid 

och får förenas med villkor. Lag (2018:1407). 

Kommunicering av förslag till beslut 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden mellan den 24 augusti 2020 

till den 14 september 2020. Sökanden meddelade miljöavdelningen den 24 

augusti 2020 att det inte fanns några synpunkter på beslutsförslaget. 

Beslutsmotivering 

Särskilt skäl 

Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av 

Miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §§ punkt 5 att "området behöver tas i anspråk 

för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området". Miljöavdelningen bedömer också att åtgärden uppfyller särskilt skäl 

i 7 kap. 18c § punkt 1 Miljöbalken att "området redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften". 

 

Enligt författningskommentaren till gällande lagstiftning (prop.2008/09:119, s. 

106) framgår att man enligt femte punkten i 7 kap. 18b och 18c §§ MB, får 

beakta om området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det ska prövas om åtgärden 

måste företas inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan lokaliseras utanför 

detta område, ska den lokaliseringen väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är 

till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, 

olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre 

tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, 

naturvårds-, miljö- eller kulturhistoriska intressen inom strandskyddsområdet. 

För att det ska vara fråga om ett angeläget allmänt intresse bör den planerade 

åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. 

 

Området för åtgärden i ansökan är en badplats vid Lillsjön i Upplands-Bro 

kommun. Området ligger inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och är 

utpekat som ett område i reservatets skötselplan i Bilaga 1C Beslutskarta 1C 

som; "Befintliga och föreslagna anläggningar och anordningar för friluftslivet". 
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I beslutet för reservatet den 2016-12-21 står som en del av syftet att; "Syftet 

ska uppnås genom att: Lillsjön med sin badplats, parkeringar och 

motionsspår ska även fortsättningsvis utgöra baspunkten i området för såväl 

sommar- som vinteraktiviteter. Insatser ska göras för att skapa förutsättningar 

för att sprida nyttjandet också till andra delar av området". 

 

Inom badplatsen finns idag en scen i norra delen av området. Enligt ansökan 

ska denna rivas varav en ny scen ska uppföras på en annan plats inom 

badplatsen. 

 

Miljöavdelningen bedömer att placeringen av scenen i ansökan är rimlig och 

att föredra för att samlokalisera badplatsens redan befintliga faciliteter. 

Miljöavdelningen bedömer att en alternativ placering någon annanstans inom 

naturreservatet skulle medföra en större åverkan på strandskyddet och miljön. 

Miljöavdelningen gör mot ovanstående, och med tillämpning av 

proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § miljöbalken, bedömningen att särskilda 

skäl för dispens enligt 7 kap. 18c § punkt 5 miljöbalken föreligger för scenen. I 

bedömningen har miljöavdelningen beaktat åtgärdens ringa negativa påverkan 

på strandskyddsintresset. Allmänheten kommer fortfarande att ha fritt tillträde 

till området och inte påverkas negativt. Platsen för åtgärden har inte några 

kända naturvärden, och byggnadens påverkan på växt- och djurlivet bedöms 

inte bli oacceptabelt. 

 

För att uppfylla särskilt skäl punkt 1 i 7 kap. 18c § miljöbalken ska platsen för 

åtgärden kunna betraktas som redan ianspråktagen, men också genom att ha 

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Miljöavdelningen bedömer att ärendet även uppfyller 7 kap. 18c § 

punkt 1 miljöbalken genom att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och inte strider mot 

dessa som är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

 

Strandskyddets syften 

Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens ges endast om det är förenligt med 

förbudets eller föreskriftens syften. 

Miljöavdelningen bedömer att då byggnaden i ansökan är en byggnad som är 

tillgänglig för allmänheten och att den yta som får tas i anspråk är begränsad 

till byggnadens yta på mark kommer åtgärden inte leda till en utökad 

privatisering av strandområdet med en mer avhållande effekt för allmänheten 

och friluftslivet. Scenen bedöms inte heller väsentligen förändra 

livsbetingelserna för några djur eller växter på platsen. I samband med 

uppförandet av scenen kommer också den gamla scenen inom området att 

rivas. Miljöavdelningen bedömer att det inte är rimligt att placera byggnaden 

på någon annan plats då den tillsammans med övriga byggnader på badplatsen 

bildar en sammanhållen enhet. Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte 

strider mot strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna. 
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Fri passage 

Det finns möjlighet till fri passage på platsen som säkerställer allmänhetens 

och djurlivets tillgänglighet. 

 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 Miljöbalken 

att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 

strandskyddet i detta fall. 

 

Avgift 
Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1280 kr/timme, enligt 

taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen av 

kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, och Kommunfullmäktiges 

beslut den 21 november 2018, § 135, om revidering av timavgift. Beslut om 

avgift skickas separat. 

Barnperspektiv 

Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en 

hållbar utveckling för kommande generationer. Åtgärden kommer att leda till 

att utveckla Lillsjöns badplats på ett positivt sätt för Upplands-Bro kommuns 

barn och ungdomar och bidra till en hållbar utveckling för dagens barn och 

barn i kommande generationer. Sveriges stränder är en gemensam naturtillgång 

som är mycket betydelsefull för allmänhetens friluftsliv och för djur- och 

växtliv. Stränderna är en värdefull naturtillgång med omfattande biologisk 

mångfald och en källa till naturupplevelser som genom bestämmelserna om 

strandskydd skyddas för kommande generationer.  

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Kent Olsson 

Miljöchef    Anna Davidson 

Miljöinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 2 juli 2020 

2. Komplettering, inkom den 20 augusti 2020 

3. Situationsplan med scen 

4. Utvidgat strandskydd flygfoto år 2019 

5. Information om hur du överklagar 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen Stockholms län 

 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 
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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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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-09-07 BMN 20/0010  

Bygg- och miljönämnden 
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Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Björknäs 2:33 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden ger anstånd för ansökan om bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus på fastigheten Björknäs 2:33, detta i enlighet med Plan- och 

bygglagen 9 kap. 28 §.  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 28 §  

28 § 

Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 

markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett 

påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller 

förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har 

avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 

planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked 

kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 

avgöras utan dröjsmål. 

1. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Inga avgifter tillkommer 

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 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-09-07 BMN 20/0010 

 
 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskott, Upplands-Bro kommun ska besluta att ge 

planuppdrag till planavdelningen att ändra detaljplanen 6203-F som gäller för 

område.  

För stora delar av Ådöhalvön gäller byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs 

5601-F med ändring 8104 och 6203-F med ändring 8105. I två områden, 

Verkarviken och Sågbacken, har en fritidshusbebyggelse byggts ut i enlighet 

med gällande planer. Byggrätterna är begränsade till 60 kvadratmeter för 

huvudbyggnad och 20 för uthus. 

 

Ett planprogram för Ådöhalvön godkändes i april 2012. I planprogrammet 

beskrivs intentioner för hur detaljplaner för Verkviken och Sågbacken skulle 

kunna ändras. 

I samband med att Bygg- och miljönämnden avslog en ansökan om rivningslov 

och bygglov i området Sågbacken begärdes att Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott skulle påbörja en planändring av planerna för 

Verkarviken och Sågbacken i enlighet med intentionerna i planprogrammet för 

Ådöhalvön. 

Planavdelningen ser positivt på att inleda ett planarbete för att utveckla 

intentionerna i planprogrammet. 

De båda områdena är aktuella för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 

Dock bedöms inte förutsättningar finnas för tillkommande avstyckningar i en 

omfattning som kan påverka denna utbyggnad 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden ge anstånd för 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Björknäs 

2:33, detta i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 28 §.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-09-07 BMN 20/0010 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

Ylva Malm 

 

Tf Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 

 

 

Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 01 juli 2020 

2. Situationsplan som inkom 01 juli 2020 

3. Planritning som inkom 01 juli 2020 

4. Fasader som inkom 01 juli 2020 

5. Sektionsritningar som inkom 01 juli 2020 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: bemötande av kontorets förslag till beslut, Bygg 2020.226
Datum: den 29 juli 2020 11:08:10

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 692 07
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från:  
Skickat: den 28 juli 2020 18:03
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Re: Kommunicering med sökande om förslag till beslut
 
Hej 
Vi önskar lämna följande yttrande i ärendet kring ansökan om Bygglov med avvikelse för
fastigheten Upplands Bro 2:33
 
1. Syftet med vår utbyggnad är att äntligen efter 26 år bygga ett badrum och toalett inne i huset
då vi fått VA indragningen klar. Vi kommer inte att bosätta oss permanent men ser fördelen med
att förlänga säsongen då vi blir med tiden förstås behöver smidigare tillgång till
toalett/duschfaciliteter.
 
2. Det ligger ett beslut Dnr 2011-51 om planprogram för Ådöhalvön, Björknäs 2:1 och Ådö 1:10
m.fl.  · Att man i Sågbacken tillåter en utökning av byggrätter till 100+ 20 kvm och att i höjd
tillåta ett plan med en inredningsbar vind. Om vi har tolkat signalerna rätt är denna fråga
återigen uppe på bordet hos kommunen.
Detta påvisar att en utbyggnad till 77kvm borde betraktas vara inom rimliga proportioner då vår
tomtstorlek 912 kvm dessutom är nästan dubbelt så stor som de minsta på Sågbacken.
 
3. Om tidigare möjlighet att använda Bygglov upp till 60kvm och därefter Attefallsvillkor med 15
kvm (i en och) samma utbyggnad hade varit möjligt så hade det kunnat lösa vårt behov. Den
kombinationen är inte möjlig då vi inte kan bygga åt 2 olika håll. Detta skulle störa grannarna i
stor omfattning. Här tycker vi att vårt fall hamnar mellan stolarna.
 
Vi hoppas att vårt ödmjuka yttrande kan göra att Bygglovet med avvikelse kan godkännas.
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-09-07 BYGG.2020.242  

Bygg- och miljönämnden 
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Bygglov för nybyggnad av garage på 
fastigheten Ekeby 2:179 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

garage på fastigheten Ekeby 2:179, detta i enlighet med Plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 §.  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  
Bygglov, avslag, garage:1 324 kronor  

Kungörelse: 277 kronor  

Summa: 1 601 kronor 

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 

 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med ansökan om bygglov (totalt 60,5 kvm) för 

nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179. Fastigheten är belägen i 

Smidö.  

Gällande detaljplanebestämmelser 

Byggnadsplan 5901-F, gäller som detaljplan för område. Beteckningen B gäller 

för fastigheten. 

B= fastigheten får användas endast för bostadsändamål 

Byggrätt: fastigheten får bebyggas med totalt 1/10 del av tomtarea   

Åtgärden avviker från detaljplanen på byggrätten, detaljplanen medger 1/10 del 

av tomtarea (tomtarea 2285 kvm, 1/10 del blir 228,5 kvm), på inlämnade 



99 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179 - BMN 20/0010-4 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179 : Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-09-07 BYGG.2020.242 

 
 

ritningar redovisas en garagebyggnad på totalt 60,5 kvm byggnadsarea. 

Fastigheten har fått beviljad bygglov för huvudbyggnad (Bygg 2016.73), på 

224 kvm, det återstår 4,5 kvm av byggrätten enligt gällande detaljplan, alltså en 

överyta på +56 kvm (+25%). Enligt praxis för äldre detaljplaner brukar de 

flesta kommuner godtar +10% avvikelse som liten avvikelse. En avvikelse på 

cirka +25% får ses som en i absoluta tal stor avvikelse. 

Bygglovsavdelningen bedömer alltså att det inte finns några särskilda skäl för 

att frångå bestämmelsen i planen om byggrätten, åtgärden är därmed att anse 

som planstridig. Åtgärden kan få prejudicerande verkan för aktuellt område om 

den medges. Avvikelsen är mot denna bakgrund stor avvikelse. 

 

Bedömning 

Med ovannämnda avvikelse bedömer bygglovsavdelning att avvikelse är stora 

och den inte kan betraktas som liten. Vidare bedömer bygglovsavdelningen att 

avvikelse inte är sådan liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte som kan 

godtas vid tillämpning av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL. 

Med bakgrund av bygglovsavdelningens bedömning har berörda sakägare 

(grannar) inte beretts tillfälle att yttra sig. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om bygglov som inkom 13 juli 2020 

 Situationsplan som inkom 13 juli 2020 

 Plan, fasad- och sektionsritningar som inkom 13 juli 2020 

Ärendet 

Sökande har kommit in med ansökan om bygglov (totalt 60,5 kvm) för 
nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179. Fastigheten är belägen i 

Smidö.  

Åtgärden avviker från detaljplanen på byggrätten, detaljplanen medger 1/10 del 

av tomtarea (tomtarea 2285 kvm, 1/10 del blir 228,5 kvm), på inlämnade 

ritningar redovisas en garagebyggnad på totalt 60,5 kvm byggnadsarea. 

Fastigheten har fått beviljad bygglov för huvudbyggnad (Bygg 2016.73), på 

224 kvm, det återstår 4,5 kvm av byggrätten enligt gällande detaljplan, alltså en 

överytta på +56 kvm (+25%). Enligt praxis för äldre detaljplaner brukar de 

flesta kommuner godtar +10% avvikelse som liten avvikelse. En avvikelse på 

cirka +25% får ses som en i absoluta tal stor avvikelse. 

Kommunicering med sökande 

Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter. 25/8 var 

sista svarsdatum. Han har inte inkommit med bemötande av kontorets förslag 

till beslut. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-09-07 BYGG.2020.242 

 
 

 

 

 

Yttranden 

Med bakgrund av bygglovsavdelningens bedömning har berörda sakägare 

(grannar) inte beretts tillfälle att yttra sig. 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår 

ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Ekeby 2:179, 

detta i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 30 §.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Ylva Malm 

 

Tf Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 

 

 

Bygglovarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 13 juli 2020 

2. Situationsplan som inkom 13 juli 2020 

3. Plan, fasad- och sektionsritningar som inkom 13 juli 2020 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-08-31 BYGG.2018.8  

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
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på 
fastigheten Udden 1:6 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 med stöd av 9 kapitlet 

17, 18 §§ och 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL enligt inkommen 

situationsplan bilaga 2. 

2. Villkor: Färgsättning på byggnaden ska vara dov med exempelvis 

Roslagsmahogny eller liknande. 

3. Avgift enligt taxa fastställd av Kommun 

Förhandsbeskedsprövning(tim)   19 320 kronor 

Kungörelse                               277 kronor 

Summa    19 597  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 

Sökande har kommit in med ansökan om förhandsbesked 28 december 2017 

för nybyggnad av ridhus. Ärendet var först vilande i väntan på att 

strandskyddsärendet skulle avgöras. Sökande fick strandskyddsärendet beviljat 

29 april 2019. Efter att strandskyddsärendet var avgjord var ärendet vilande på 

sökandes begäran. Ansökan avser ett ridhus på 2 450 kvadratmeter 

byggnadsarea. 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-08-31 BYGG.2018.8 

 
 

Villkoret i beslutet vad gäller att; ”byggnadens fasad ska ha en dämpad 

färgskala som exempelvis mellan till mörka jordfärger”, är med hänvisning till 

Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-

Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. Villkoret var även motiverat 

utifrån strandskyddets syften för att trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad fasadfärg på 

byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir för 

utmärkande i sitt uttryck.  

I avvägningen mellan den allmänna och enskilda intressen gör kontoret 

bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna intresset negativt. Den 

förslagna byggnaden måste anses vara av betydande påverkan men inte av 

sådan art att det innebär en betydande olägenhet för grannar. 

Bygglovsavdelningen har fått stöd från avdelningen för översiktsplanering att 

bedöma att hallen är väl placerad i landskapet och har god landskapsbild. Att 

byggnaden är välanpassad till kulturmiljön har delvis redan prövats i 

strandskyddsärendet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 med stöd av 

9 kapitlet 17, 18 §§ och 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL enligt inkommen 

situationsplan bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2017-12-28 

 Situationsplan som inkom 2020-04-14 

 Strandskyddsbeslut som inkom 2020-04-14 från sökande 

 Yttrande 1 Udden 1:5 som inkom 2020-04-28 

 Yttrande 2 Udden 1:5 som inkom 2020-05-13 

 Yttrande 3 Udden 1:5 som inkom 2020-05-18 

 Yttrande Udden 1:7 som inkom 2020-05-05 

 Svar från sökande 1 som inkom 2020-04-29 

 Svar från sökande 2 som inkom 2020-05-06 

 Tjänsteskrivelse 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med ansökan om förhandsbesked 28 december 2017 

för nybyggnad av ridhus. Ärendet var först vilande i väntan på att 

strandskyddsärendet skulle avgöras. Sökande fick strandskyddsärendet beviljat 

29 april 2019. Efter att strandskyddsärendet var avgjord var ärendet vilande på 

sökandes begäran. Ansökan avser ett ridhus på 2 450 kvadratmeter 

byggnadsarea. 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-08-31 BYGG.2018.8 

 
 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Ansökan om 

strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 3 januari 2018 

och avsåg strandskyddsdispens för ridhus i kombination med stall och 

tillfartsväg.  

Verksamhetens syfte med ridhuset är att utvidga sin pågående verksamhet. För 

att tillgodose gårdens inackorderade hästar med träningsmöjligheter året runt  

som enligt sökanden ska vara ett ridhus i kombination med stall. Ridhuset 

kommer att ha träfasad och färgsättningen ska vara dov med exempelvis 

Roslagsmahogny för att smälta in i omgivningen och inte vara för utmärkande i 

sitt uttryck. Byggnaden är tänkt att vara en enplansbyggnad på 35 x 70 meter 

och 8 m hög. Fönstren är tänkt att vara av typ "vindnät" som ger bra luftinsläpp 

i byggnaden samtidigt som de stoppar snö och regn (bilaga 2). Tillfartsvägen 

till ridhuset kommer att vara en cirka 30 meter lång och 3 meter bred grusväg 

och utgå från Sjöhagenvägen.   

Sökande angett att åtgärden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

Fastigheten är en strandfastighet och ligger utanför detaljplanelagt område men 

inom sammanhållen bebyggelse. På platsen för åtgärden gäller utvidgat 

strandskydd på 300 meter. Förutom strandskydd för området gäller också 

riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.   

Översiktsplanering 

Enligt avdelningen för översiktsplanering är området i Landsbygdsplanen, FÖP 

2016, prioriterat för areella näringar. Landsbygdsplanen beskriver också att 

hästnäringens och ridningens behov av mark ska tillgodoses i den fysiska 

planeringen, vilket ger stöd åt förslaget. 

Avdelningen för översiktsplanering bedömer att hallen är placerad med 

anpassning till riktningen i landskapet och med möjlighet till ny väganslutning 

utan att göra hag- eller åkermarken runt omkring oanvändbar. 

Vatten och avlopp 

Sökande har fört en diskussion med kommunens miljöavdelning om vatten och 

avlopp. Sökande har framfört att de kommer ansöka om tillstånd för en helt ny 

avloppsanläggning för hela gården vilket kommunen har rekommenderat.  

Sökande har visat från en brunn i närheten att tillflödet ligger på 100 

liter/minut. Det bedöms finnas tillräcklig med vatten för denna byggnad. 

Provsvar ska redovisas innan beredningen att vattnet har tillräcklig bra kvalité.  

Sökande framför att de eventuellt kommer borra för en ny brunn om det 

behövs. 



100 Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 - BMN 20/0010-11 Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 : Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2020-08-31 BYGG.2018.8 

 
 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut på grannhörande till den 15 maj 2020. Det har kommit 

in yttrande från personer som företräder två olika fastigheter. Det är 

fastigheterna närmast föreslagna byggnaden, Udden 1:5 och Udden 1:7. De 

framför en rad olika synpunkter om det inkomna förslaget. Det är en del 

synpunkter om vägen, trafiken på vägen, utsikt och lukt och damm från 

ridhuset.  

Sökande har meddelat att det inte kommer tillkomma mer trafik till området. 

Vägen kommer att underhållas från sökande som vanligt.  

Av situationsplanen kan man bedöma att en del av utsikten kommer att 

försvinna för de två fastigheterna närmast ridhuset. De har dock en vidsträckt 

utsikt mot sjön. Bygglovsavdelningens bedömning är den utsikten som 

förvinner inte är en betydande olägenhet enligt 2 kap 9 §, PBL.  

När det gäller påverkan från hästar i området så gör Bygglovsavdelningen 

bedömningen att det sker ingen betydande ökande påverkan då det redan finns 

hästar som betar i hagen i dag. Antal hästar utökas från totalt 12 till max 16 

med den föreslagna åtgärden. 

Utformning och skäl till beslut 

Villkoret i beslutet vad gäller att; ”byggnadens fasad ska ha en dämpad 

färgskala som exempelvis mellan till mörka jordfärger”, är med hänvisning till 

Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-

Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. Villkoret var även motiverat 

utifrån strandskyddets syften för att trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad fasadfärg på 

byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir för 

utmärkande i sitt uttryck.  

I avvägningen mellan den allmänna och enskilda intressen gör kontoret 

bedömningen att åtgärden inte påverkar allmänna intresset negativt. Den 

förslagna byggnaden måste anses vara av betydande påverkan men inte av 

sådan art att det innebär en betydande olägenhet för grannar. 

Bygglovsavdelningen har fått stöd från avdelningen för översiktsplanering att 

bedöma att hallen är väl placerad i landskapet och har god landskapsbild. Att 

byggnaden är välanpassad till kulturmiljön har delvis redan prövats i 

strandskyddsärendet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Udden 1:6 med stöd av 

9 kapitlet 17, 18 §§ och 2 kapitlet, plan- och bygglagen, PBL enligt inkommen 

situationsplan bilaga 2. 
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Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-08-31 BYGG.2018.8 

 
 

Barnperspektiv 

Att främja en möjlighet där flera barn kan få ridsport som en hobby kan främja 

barns välbefinnande. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2017-12-28 

2. Situationsplan som inkom 2020-04-14 

3. Strandskyddsbeslut som inkom 2020-04-14 från sökande 

4. Yttrande 1 Udden 1:5 som inkom 2020-04-28 

5. Yttrande 2 Udden 1:5 som inkom 2020-05-13 

6. Yttrande 3 Udden 1:5 som inkom 2020-05-18 

7. Yttrande Udden 1:7 som inkom 2020-05-05 

8. Svar från sökande 1 som inkom 2020-04-29 

9. Svar från sökande 2 som inkom 2020-05-06 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 

 Udden 1:5 med delgivningskvitto 

 Udden 1:7 med delgivningskvitto 

 

 

Meddelande om kungörelse: 

 Håtunaholm 3:1 

 Sjöhagen 3:1 

 Udden 1:8 

 Udden 1:9 

 Ove Sundvik i Håbo Kommun 
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DELEGATIONSBESLUT§ 51

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:

Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2019-04-29 NAT.2018.5

UDDEN 1:6

Ansökan om strandskyddsdispens

Beslut

1. Strandskyddsdispens medges för ridhus med tillfartsväg på fastigheten
UDDEN 1:6 i enlighet med ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap.
18b och 18c §§ Miljöbalken.

Villkor

Bygg- och miljönämnden förenar, med stöd av 16 kap 2 § miljöbalken,
dispensen med följande villkor:

a) Tomtplats i miljöbalkens mening begränsas till byggnadens yta på mark
enligt bifogad karta (bilaga 4).

b) Färgsättning på byggnaden ska vara dov med exempelvis Roslagsmahogny
eller liknande.

2. För handläggning av ärendet debiteras Jennie Moliner, 19830317–0040,
med 9560 kr i avgift med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, antagen av Kommunfullmäktige 18 november 2015, §
122, inklusive indexuppräkning.

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.
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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).

Ärendet

Bakgrund

Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 3
januari 2018 och avser strandskyddsdispens för ridhus i kombination med stall
och tillfartsväg på fastigheten UDDEN 1:6 (bilaga 1). Komplettering inkom
den 3 maj 2018 med bild på ett föreslaget ridhus, och den 29 maj 2018 med
foton av området för åtgärden, riktat mot Håbo kommun (bilaga 2, 3).
Komplettering inkom den 6 mars 2019 med skalenlig ritning av ridhuset
(bilaga 4).

Verksamhetens syfte med ridhuset är att utvidga sin pågående verksamhet. För
att tillgodose gårdens inackorderade hästar med träningsmöjligheter året runt
söks strandskyddsdispens för en byggnad som enligt sökanden ska vara ett
ridhus i kombination med stall av typen "Active stable". Ridhuset kommer att
ha träfasad och färgsättningen ska vara dov med exempelvis Roslagsmahogny
för att smälta in i omgivningen och inte vara för utmärkande i sitt uttryck.
Byggnaden är tänkt att vara en enplansbyggnad på 35 x 70 meter och 8 m hög.
Fönstren är tänkt att vara av typ "vindnät" som ger bra luftinsläpp i byggnaden
samtidigt som de stoppar snö och regn (bilaga 2). Tillfartsvägen till ridhuset
kommer att vara en cirka 30 meter lång och 3 meter bred grusväg och utgå från
Sjöhagenvägen.

Som särskilt skäl har sökanden angett att åtgärden behövs för att utvidga en
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.

Strandskydd och övriga skydd av området

Strandskydd

Fastigheten är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt område
men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas till största del av
strandskydd med utvidgat strandskydd 300 m på land och 100 m strandskydd i
vattnet. På platsen för åtgärden gäller utvidgat strandskydd på 300 meter.

Riksintresse för friluftslivet

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.

Kommunicering

Beslutsförslaget kommunicerades med sökanden mellan den 16 april 2019 till
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den 15 maj 2019. Miljöavdelningen informerades den 24 april 2019 om att
inga synpunkter fanns på beslutsförslaget.

Motivering

Miljöavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan medges med stöd av
Miljöbalken 7 kap. 18b och 18c §§. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens
bedöms åtgärden uppfylla punkt 4 i 7 kap. 18c § miljöbalken; att åtgärden
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området.

Uddens Sjögård är ett så kallat andelsjordbruk och har jordbruksverksamhet
med blandat jordbruk som består av markentreprenad, uppfödning av gris och
får (småskalig livsmedelsproduktion) och av inackorderingsstall. Verksamheten
har eget foder som täcker djurens behov upp till 60 %. Sökanden uppger att det
tänkta ridhuset är nödvändigt för bedrivande av den del med hästverksamhet
och inackordering. Ridhuset är tänkt att vara avsett endast för gårdens
inackorderade hästar och tillgodose behovet av en träningsanläggning för året
runt-bruk. Sökanden har angett att det finns ett stort behov av att ha en
träningsanläggning året runt inom verksamheten för att behålla de
inackorderade hästarna och för att vara ett attraktiv alternativ för dessa jämfört
med andra stall. Idag har verksamheten 3 hästar inackorderade, men planerar
att kunna utöka antal hästar inom verksamheten till ca 15 st i och med ridhuset.

Villkoret i beslutet vad gäller att; ”byggnadens fasad ska ha en dämpad
färgskala som exempelvis mellan till mörka jordfärger”, är med hänvisning till
Upplands-Bro kommuns Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-
Bro, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2017. Villkoret är även motiverat
utifrån strandskyddets syften för att trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden, då en dämpad fasadfärg på
byggnaden gör att byggnaden smälter in i landskapet och inte blir för
utmärkande i sitt uttryck.

Strandskyddets syften

Miljöavdelningen bedömer att den aktuella åtgärden inte strider mot
strandskyddets syften på ett sätt som gör att dispens inte kan medges.
Miljöavdelningen bedömer att åtgärden inte leder till en utökad privatisering
av strandområdet eller ger en avhållande effekt för allmänheten och
friluftslivet. Miljöavdelningen bedömer att hemfridszonen inte kommer att
utökas av den nya byggnaden vars tomtplats, enligt miljöbalkens mening,
utgörs av den yta som byggnaden upptar på marken. Den tänkta byggnaden ska
placeras på ca 110 meters avstånd från strandlinjen och det finns utrymme för
fri passage på platsen mellan ridhuset och stranden för att säkerställa
allmänhetens och djurlivets tillgänglighet. Miljöavdelningen har inte hittat
några djur- eller växtarter som skulle påverkas på ett oacceptabelt sätt av
åtgärden. Miljöavdelningen bedömer att åtgärden som vidtas inte väsentligt
förändrar livsvillkoren för några djur- eller växtarter på platsen.
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Alternativ lokalisering

Miljöavdelningen bedömer att utvidgningen av verksamheten inom Uddens
Sjögård inte kan förläggas utanför området och därför uppfyller miljöbalkens
särskilda skäl för strandskyddsdispens punkt 4 i 7 kap. 18c §. Utrymme för en
alternativ placeringen av ridhuset med tillfartsväg är inte möjlig då Uddens
Sjögård verksamhet ligger på fastigheten Udden 1:6 som omfattas till största
del av strandskyddat område. Miljöavdelningen bedömer också att för att
bedriva inackordering av hästar kan det i detta fall vara motiverat med tillgång
till ridhus på ett lämpligt avstånd till gårdens stall och hagar m.m.

Hänsyn till enskilda intressen

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 MB att den
sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i
strandskyddet.

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. Det ska finnas särskilda skäl.

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

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

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

Fri passage

Enligt kap. 7 § 18f miljöbalken 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.

Avgift

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1 195 kr/timme, enligt
taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen av
kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, inklusive indexuppräkning.

Handläggningstiden i detta ärende uppgår till 8 timmar. Nedlagd
handläggningstid framgår av det bifogade tidkortet. Faktura skickas separat.

Detta beslut har fattats av miljöinspektör enligt Bygg- och miljönämndens
delegationsförteckning Nr 3.8.1 U09, delegationspunkt 13.5.

Beslutet har signerats digitalt.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Bilagor:

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 3 januari 2018

2. Komplettering, inkom den 3 maj 2018
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3. Komplettering bilder, inkom den 29 maj 2018

4. Skalenlig ritning, komplettering, inkom den 6 mars 2019

5. Tidkort

6. Delgivningskvitto

7. Information om hur du överklagar

Kopia till:

Akt

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län
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Från:
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Synpunkt - Grannhörande BYGG.2018.8
Datum: den 28 april 2020 16:25:05

Hej Tomislav!
 
Skickar mina spontana synpunkter på Grannhörande BYGG.2018.8 per mail enligt
överenskommelse.
 
Som jag förstår det
 

Det är en mycket stor byggnad för kommersiellt bruk som planeras (2450 m2)
Det är utomordentligt troligt att verksamheten kommer att driva en hel del trafik med
såväl tunga fordon, tyngre personbilstrafik med hästsläp och personbilar med besökare

 
Mina närmaste farhågor
 

Byggnaden måste närmast liknas vid en industrifastighet - Har verkligen den aspekten
vägts in lämplighetsbedömningen för

Byggnadens placering
Verksamhetens väganslutning
Utrymme för parkering/ fordonsuppställning
 

Med liggande plan är det utomordentligt troligt att vår sommarstugetomt Udden 1:5 kommer att
 

Direkt angränsa till en parkerings- / fordonsuppställningsplats med jordbruksmaskiner,
tyngre personbilar, hästsläp mm
Bortom det, på 35m avstånd, angränsa till en 8 meter hög och 35 meter bred fasad till en
19600 kubikmeter  stor kommersiell byggnad med okänd framtida besöksfrekvens
Den nuvarande ”skogsvägen” kommer antingen att tvingas ges ”industristandard” eller
förvandlas till ömsom lervälling, ömsom dammande jordväg

 
Såvida det nu inte redan finns en bindande plan för hur mycket och vilken sorts trafik som skall
hanteras och hur uppställning / parkering skall skötas och hur kostnad och underhåll för vägen
skall skötas.
 
Jag känner mig personligen väldigt tveksam men jag är alltså bara en av tre delägare i Udden 1:5
(och vår far är dessutom intressent som den som byggt och använder sommarstugan).
 
Tacksam om du kan delge oss de ytterligare underlag du har för bedömning av projektet.
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Från: Olof Forsberg
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: VB: Fråga om konsekvensen av att stall/ridhus klassas som ekonomibyggnad
Datum: den 15 maj 2020 08:58:20

Se mail nedan angående ekonomibyggnad.
 
Relevant för ärendet.
 
Vänligen
Olof
 

Från: Torbjörn Norström <torbjorn.norstrom@hotmail.com> 
Skickat: den 13 maj 2020 14:55
Till: Olof Forsberg <Olof.Forsberg@upplands-bro.se>
Ämne: Fråga om konsekvensen av att stall/ridhus klassas som ekonomibyggnad
 

Hej

 

Jag representerar Udden 1:5 I ett Grannhörande BYGG.2018.8 avseende anläggning av
Ridhus och stall på Udden 1:6.

 

Jag har noterat några oroande saker i informationen kring ärendet som tex handlar om

 

Att strandskyddsdispensen bland annat baseras på att verksamheten då omfattade 3
hästar och att en nödvändig förutsättning för utveckling till ca 15 hästar skulle vara
att ridhuset kom till.
Att sökanden till bygglovsavdelningen och mig nyligen har meddelat att det inte är
fråga om någon utökning utan att de redan har 16 boxar på fastigheten.
Att den tillfartsväg (slutet av Sjöhagsvägen) som man sannolikt haft som bärande
argument för sin placering i strandskyddsdispensen, i verkligheten är med åren
uppkörd och måttligt singald/grusad jordbruksmark.
Att den sammantagna informationen i Grannhörandet lite olyckligt kan tolkas som
om det i sig skulle vara vägledande för beviljande av bygglov.
Att strandskyddets meningen under ”Alternativ lokalisering” som lyder ”Utrymme
för en alternativ placeringen av ridhuset med tillfartsväg är inte möjlig då Uddens
Sjögård verksamhet ligger på fastigheten Udden 1:6 som omfattas till största del av
strandskyddat område.” lätt kan tolkas felaktigt som att Miljöavdelningen redan har
slagit fast att det över huvud taget inte finns någon möjlighet till alternativ placering
(vilket jag har fått bekräftat att man inte menar).
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Som du förstår kommer vi att ha en hel del synpunkter i Grannhörandet (som skall
vara inne på fredag) men jag skall inte trötta dig med dem.

 

Sammantaget ger detta sökanden som jag ser det en otillbörlig tyngd för sitt önskemål, till
men för vår fastighet, som kommer att missgynnas stort av föreslagen placering.

 

Jag har nu också förstått att sökanden önskar klassificera anläggningen som
ekonomibyggnad och därmed slippa bygglovshanteringen helt.

 

Min fråga är: Om anläggningen klassificeras som ekonomibyggnad trots de lite
oklara avsikter och omständigheter som omgärdar projektet, vad återstår för mig att
göra för att inget intresse skall gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt?
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Stockholm 2020-05-14 
 
 

 
Bygglovsavdelningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 
 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
 
 
 
 
Inlaga från Udden 1:5 enligt Grannhörande BYGG.2018.8 avseende ridhus på Udden 1:6 
 
Undertecknade äger fastigheten Udden 1:5 Upplands-Bro med adress Sjöhagenvägen 27,  
197 92 Bro (nedan benämnd Nyponro). 
 
Nyponro ägs av familjen sedan 1960 och ligger i slänt med vy och huvuddel av vistelseyta mot 
planerad byggplats. Fastigheten är idag en stillsam plats som huvudsakligen används av vår 92 år 
gamla far Egon Norström som byggt husen och ännu sköter underhållet. För lång tid hoppas ett 20-
tal personer (hans 3 barn, 8 barnbarn och 10-tal barnbarnsbarn) också på att kunna ha glädje, nytta 
och rekreation av sin vistelse där. Tillfart sker, när väglag så tillåter, via Sjöhagenvägen som från 
avtaget mot Udden 1:6 är en gammal skogsväg, med tiden stampad direkt på jordbruksmark och i 
avtagande grad från skälet också sparsamt singlad eller grusad. Sjöhagenvägen övergår till ängsmark 
och avgränsar de två tidiga avstyckningar som finns där för att avslutas vid Nyponro som har 
officialservitut för tillfart. 
 
Vår mening är att föreslagen anläggning, med sin storlek och sitt ändamål, i kombination med det 
knappa avståndet från Nyponro (ca 30 meter som vi tolkar skissen) kommer att utgöra en 
överväldigande och ofrånkomlig hälsorisk, olägenhet och värdeminskning för oss som ägare och 
brukare.  
 
De mest uppenbara bristerna 
 

- Luftrummet kommer att fyllas med allergener, lukt, damm och det insektsmoln som 
obevekligen följer verksamheten särskilt när vinden som oftast, stryker upp över ängen från 
sjön via en koncentration av 16 hästar mellan ”vindnät”, som strandskyddsbeslutet beskriver. 
 

- Det naturliga ljusinsläppet i nordost och vyn blockeras dramatiskt eftersom vår fastighet 
hamnar långt under nock på föreslagen 8 meter hög anläggning. 
 

- Besök, kommersiell och yrkesmässig verksamhet i och kring byggnaden kommer av naturliga 
skäl att generera stök och ljudstörningar på de tider då verksamheten kräver, eventuella 
fläktar och liknande kommer sannolikt att höras ihållande dygnet runt. 
 

- Genom att skogsvägen som löper utan dike eller vägren direkt intill tidigare avstyckningar 
och slutar vid Nyponro planeras bli primär anslutning till anläggningen så tappar vägen sin 
funktion som distansering och kommer med tiden att fylla en självklar funktion som en 
breddad vändyta, gårdsplan, arbets- och uppställningplats framför byggnaden och därmed på 
ett okontrollerbart sätt utsträcka området för verksamheten ända fram till tomtgräns. 
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Placeringen innebär alltså att avståndet mellan Nyponro och de olägenheter som 
anläggningen medför i praktiken blir noll, inte minst när det gäller allergenspridning eftersom 
de i hög grad bärs och sprids av djur, människor, utrustning och fordon som kommer att vara 
i rörelse på platsen. 
 

- Till det kommer att man förflyttar nuvarande och framtida trafik (personbilar, tunga 
personbilar med hästsläp, terrängfordon och maskiner) som är förknippade med tränings- 
och inackorderingsverksamheten från den mer friliggande och väl etablerade grusvägen mot 
Udden 1:6 till skogsvägen mot Nyponro. Med planerad omfattning av verksamheten så 
måste man utgå från att relaterad trafik som före utökningen går till Udden 1:6 åtminstone 
kommer att femfaldigas (i förhållande till de 3 hästar man uppgav sig ha vid ansökan om 
strandskyddsdispens) och alltså styras om till skogsvägen med slutdestination mellan grinden 
till Nyponro och föreslagen anläggning. Det medför inte bara ett med väderleken växlande 
damm- och körbarhetsproblem på servitutsvägen utan också att man skapat utrymme för en 
återkommande uppställningsproblematik där verksamhetens besökare och fordon periodvis, 
även utan den sökandes avsikt eller vetskap, ytterligare kommer att flytta verksamhetens 
avigsidor helt intill grind och gräns mot Nyponro. 
 

- Det känns också mycket tveksamt om man med tanke på vägens skick och den tunga trafik 
själva bygget kommer att generera verkligen kommer att kunna hålla servitutsvägen körbar 
för person- och utryckningsfordon under själva byggtiden. Likaså om det obefintliga 
avståndet till byggplatsen ens kommer att medge vistelse på Nyponro med hälsa och sans i 
behåll medan bygget pågår. 

 
Klarlägganden 
 
1. Alternativa placeringar  

Jag vill tydligt klarlägga att i beslutet om strandskyddsdispens har man bara tagit ställning till 
sökandes eget förstahandsönskemål. Det gör denna mening i stycket ”Alternativ lokalisering” 
närmast vilseledande:  
”Miljöavdelningen bedömer att utvidgningen av verksamheten inom Uddens 
Sjögård inte kan förläggas utanför området och därför uppfyller miljöbalkens 
särskilda skäl för strandskyddsdispens punkt 4 i 7 kap. 18c §. Utrymme för en 
alternativ placeringen av ridhuset med tillfartsväg är inte möjlig. ..” 
 
Det finns alltså ingenting redovisat i beslutet som styrker att, eller i så fall varför, det helt skulle 
saknas möjlighet till alternativa placeringar inom fastigheten. Beslutet säger bara att eventuella 
alternativa placeringar i så fall också skulle kräva strandskyddsdispens. 
 

2. Hänsyn till enskilda intressen 
I beslutet om strandskyddsdispens står: 
”Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 MB att den 
sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna intresset i 
strandskyddet.” 
 
Jag vill understryka att det avser det allmänna intresset i just strandskyddet vilket ju är en 
grundförutsättning för bygglovshandläggning men det är alltså på intet vis vägledande för ett 
beviljat bygglov eftersom man då har att beakta det allmänna och enskildas intressen i en vidare 
bemärkelse. 
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3. Planerad tillfart 
Samutnyttjande av den servitutsbelagda sista delen av Sjöhagenvägen tycks ha figurerat som 
argument i handläggningens utkanter även om jag inte ser det i de underlag jag har delgivits. Jag 
har meddelats att det har skett en besiktning som styrker att vägavsnittet är i samma skick som 
övrigt vägnät. Jag vill tydligt klargöra att den vägen alltså i huvudsak består av över tid grusade 
hjulspår i betesmark. Jag vet också att vår och höst, när marken är mjuk, så stannar regelmässigt 
transporter vi beställt, efter avtaget mot Udden 1:6 eftersom risken med att köra vidare är för 
stor. Visserligen kan sökande antagligen med ganska liten insats få upp skicket på vägen i paritet 
med väntad trafik. Men det betyder också att man med samma lätthet kan skapa en ny och 
sannolikt kortare väg på en betydligt bättre lämpad plats var som helst på fastigheten vilket blir 
en marginell insats i ett så här omfattande projekt. 
 

4. Förstahandsönskemålet 
Det har till mig meddelats att ridhuset har normal och nödvändig storlek. Så vitt jag vet så finns 
fullt fungerande ridhusbanor som har såväl måtten 20 x 40 som 20 x 60 meter. Det finns också 
olika sätt att utforma kombinationen stall och ridhus som kan underlätta placering när utrymmet 
tryter. Kanske behöver man inse att fastigheten i sig kanske inte riktigt har förutsättningar för 
den ultimata anläggning man nu planerar för. 

 
Mycket har sagts och mycket mer kan sägas men det har visat sig svårt och motsägelsefullt att 
försöka få full klarhet i flera saker. Här är några exempel: 
 

• Uppställning/parkering 
 
Till mig har meddelats att uppställning/parkering inte kommer att ske utanför Nyponro utan att 
parkering bland annat kommer att erbjudas efter byggnadens långsida. 
Utan närmare kunskap tror jag knappast att detta kan vara förenlig med strandskyddets syfte 
beträffande fri passage och dispensbeslutets villkor om tomtavgränsning till byggnadens yta på 
mark. 
 

• Utökning av verksamheten 
 
I dispensbeslutets motivering står bland annat:  
"Idag har verksamheten 3 hästar inackorderade, men planerar 
att kunna utöka antal hästar inom verksamheten till ca 15 st i och med ridhuset." 
 
Till mig har meddelats:  
”Boxarna finns redan på fastigheten idag och kommer endast att till ny plats.” samt ”Som 
tidigare förklarat kommer inte besöksfrekvensen ändras avsevärt då vi redan har fullt i stallet.” 
 
Där alltså sökande vill göra gällande att utökningen i antal hästar redan har skett. Därmed faller 
alltså detta argument i redan beviljad strandskyddsdispens även om det på intet vis minskar den 
trafik- damm- och uppställningsproblematik som kan väntas. 

 
Jag förstår sökandens entusiasm och ansträngningar för att försöka förverkliga detta 
förstahandsönskemål. Dock får jag en tydlig känsla av att sökandes utsagor mer reflekterar vetskapen 
om vilka svar som behövs i olika skeden, snarare än verkliga förhållanden och avsikter vilket givetvis 
kan bli ödesdigert i den här typen av handläggning som i så hög grad bygger på förtroende och 
transparens. Det blir helt enkelt svårt att följa boverkets vägledning citat ”Se helheten och bedöm 
framtiden”.  
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Vi uppskattar en levande landsbygd och prisar lokal företagsamhet. Jag har själv under flera år ägt 
och förvaltat en skogs- och jordbruksfastighet. Jag känner därför mycket väl till de avigsidor som 
drabbar närområdet. Allt från allergen, damm, doft, insekter, ljud, kemikalier, oregelbundna tider, 
trafik-, parkerings-, uppställnings- och upplagsproblematik. Jag förstår därför också till fullo sökandes 
önskan att både utveckla sin verksamhet och samtidigt undgå de väl kända nackdelarna genom att 
placera dem på störningsfri distans. Men jag är också väl bekant med det omvända. När en avgasknall 
på byavägen bakom gården, en motorcykel startar på granntomten eller så lite som rök från 
grannens brasa rullar in och stör eller oväntat skrämmer boskapen med risk för allvarliga 
konsekvenser. Det är då man önskar att man hade haft djuren mer fredade från andras trafik och 
mark. Ett värde som föreslagen plan fullständigt går emot. 
 
Vi kan naturligtvis inte acceptera att man så uppenbart och ensidigt vill flytta nuvarande och 
framtida verksamhets hälsorisker och olägenheter till vår fastighet. Att projektet i förhållande till 
sin storlek dessutom förefaller vara illa genomtänkt gör ju inte saken bättre. 
 
Vi kan heller inte se att detta är acceptabelt enligt PBL, citat ”Vid intresseavvägningen ska 
kommunen se till att hälso- och säkerhetsaspekter beaktas och att inget intresse gynnas eller 
missgynnas på ett otillbörligt sätt.” 
 
Det är inte vår sak att lösa sökandes problem men det känns helt orimligt att det inte kan finnas goda 
alternativ om alla berörda instanser bidrar med sin kunskap och lite flexibilitet. 
 
Med 100 meter fredad mark (ängs- eller åkermark) som distans till verksamhetens fordon och 
byggnader och en bygg- och tillfartsväg separerad från den del av servitutsvägen som gränsar mot 
avstyckade tomter, så att inte hälsa och miljö äventyras där, minskar verksamhetens intrång på 
Nyponro markant och planen närmar sig balans och realism. 
 
 
Det här är ett paradexempel på varför handläggning enligt PBL är så viktig. 
 
Tack för ett gott arbete. 
 
Vänliga hälsningar 
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygg.2018.8
Datum: den 5 maj 2020 12:58:13

Hej
Jag har fått bifogade handlingar som framgår ett planerat ridhus  på adress udden 2
fastighet udden 1:6.
Jag anser att detta underlag inte räcker till för att jag ska kunna yttra mig i sakfrågan.
Kartan som är bifogad är inte komplett. Då Ridhuset ska byggas så nära befintliga bostäder
anser jag att det är av stor vikt att man beskriver, inte bara ridhusetsplacering,utan av mer
vikt, var vägen ska gå till ridhuset. Vi & vår granne närmast oss har ett servitut som ger oss
rätten att använda vägen. Det är en smal grusväg som inte erbjuder mötande trafik då den
är så smal. Underlaget är barrmark/skog som inte håller för tygre transporter, vilket vi sett
när det byggt hus ovanför oss. Då dessa två byggnader ovanför oss byggdes 
totalförstördes vägen helt och blev sönderkörd som innebar stora väggropar , djupa
hjulspår som vid regn blev lervälling och stora vattenpölar och livsfarlig att köra på då
minsta halka gjorde att man hamna i diket, då vägen är så smal. Det är ingen som
underhåller vägen, då den inte tillhör vägföreningen. Utan det är vi som plogar den vid
snö, det är vi som saltar vid halka och det är vi som fyller i groparna med grus när hålen i
marken blivit för stora ( av två fastigheter som nyttjar vägen, 1 sommarboende samt vi som
är permanent boende))

Det som är av vikt är, ska vägen dras om, och var i så fall? Här vill vi ha en ritning.

Kommer inget att göras utan att det är vägen som går vid vår tomtgräns , kommer vi att
överklaga. Vi kan inte ha stora lastbilar transportera material till ridhusbygget , grävskopor
och andra maskiner körandes på vägen utanför vårt hus. Den är för smal, den är för skör
för detta.  Samt att vid bygget av Ett eventuellt ridhus kommer tung trafik att blockera vår
infart till vårt hem. Vilket inte är acceptabelt .

 Vi kan heller inte ha hästtransporter körandes så nära intill vårt hus. Med oljud och
avgaser från bilar, samt trasig väg som följd. Ta ett senarium att jag möter en hästtransport
mitt på vägen, vilket i såfall skulle kunna häda. Hur kul är det för hästtransportsägaren att
försöka backa på den smala knaggliga vägen?

Så min slutsats är följade: Får vi inte mer underlag på hur vägen kommer att se ut. Så
överklagar vi och troligen vår granne
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Från:
Till:
Ärende: Fwd: Synpunkt - Grannhörande BYGG.2018.8
Datum: den 29 april 2020 13:45:13

Nej svarade i texten se nedan:

Se bifogat svar.  

 

Hej Tomislav!
 
Skickar mina spontana synpunkter på Grannhörande BYGG.2018.8 per
mail enligt överenskommelse.
 
Som jag förstår det
 

Det är en mycket stor byggnad för kommersiellt bruk som
planeras (2450 m2)

Det är en nödvändig byggnad för verksamheten i normal storlek för ändamålet
ridhus med boxar på långsidan. Boxarna finns redan på fastigheten idag och
kommer endast att till ny plats.

Det är utomordentligt troligt att verksamheten kommer att
driva en hel del trafik med såväl tunga fordon, tyngre
personbilstrafik med hästsläp och personbilar med besökare

Verksamheten bedrivs redan i denna regi, hästnäring och blandat jordbruk
sedan 2015. Vi innehar paragraf 16 tillstånd för 16 hästar. Den trafik som är är
den trafik som kommer att vara då vi inte avser ta in fler hästar än 16 st
inklusive våra egna hästar. Detta innebär att trafiken som redan är kommer ej
förändras avsevärt pga att en ytterligare träningsmöjlighet (utöver den redan
befintliga utebanan) ges för våra hyresgäster.

 
Mina närmaste farhågor
 

Byggnaden måste närmast liknas vid en industrifastighet - Har
verkligen den aspekten vägts in lämplighetsbedömningen för

Byggnadens placering
Verksamhetens väganslutning
Utrymme för parkering/ fordonsuppställning
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Nej detta är ingen industrifastighet, detta är ett ridhus med boxar för
djurhållning och träning. Placeringen är den mest lämpade baserat ur
befintliga bostäder och ur miljöperspektiv, se redan godkänt
strandskyddsdispensansökan. 

Väganslutningen är optimal då det är möjligt att ta sig till och från
anläggningen från två håll. Med bil från den övre vägen och till fots från den
nedre. Den nedre går även att anlägga en väg från befintlig väg vilket skulle
öppna upp möjligheten för sophämtning, budbilar etc att enkelt kunna köra
runt utan svårigheter att vända. Detta är befintliga vägar som tillhör
fastigheten Udden 1:6 och de övriga anslutna fastigheterna som endast innehar
servitut för att nyttja vägen till och från egna fastigheter.

 
Med liggande plan är det utomordentligt troligt att vår
sommarstugetomt Udden 1:5 kommer att
 

Direkt angränsa till en parkerings- / fordonsuppställningsplats
med jordbruksmaskiner, tyngre personbilar, hästsläp mm

Nej denna parkering finns redan idag på Udden och kommer ej vara i direkt
anslutning till Udden 1:5. Parkeringsmöjlighet kommer även erbjudas längst
med ridhusets långsida.

Bortom det, på 35m avstånd, angränsa till en 8 meter hög och
35 meter bred fasad till en 19600 kubikmeter  stor kommersiell
byggnad med okänd framtida besöksfrekvens

Som tidigare förklarat kommer inte besöksfrekvensen ändras avsevärt då vi
redan har fullt i stallet.

Den nuvarande ”skogsvägen” kommer antingen att tvingas ges
”industristandard” eller förvandlas till ömsom lervälling, ömsom
dammande jordväg

Den nuvarande vägen är i samma skick som övriga vägar och det finns
besiktning på vägnätet som styrker att den är av normal standard. För tillfället
är vägen i något sämre skick pga pågående nybyggnationer av bostäder.
Vägen kommer vid färdigställandet av byggnaderna återställas till normalt
skick. Vägunderhållet kommer endast förbättras då det ligger i vårt intresse att
tillhandahålla en fin väg för våra hyresgäster. Detta kan med tydlighet ses på
befintliga vägar på med nedre delen av Udden som idag skrapas, sandas, saltas
och provas kontinuerligt för att vara i attraktivt skick för våra hyresgäster. Vad
jag vet görs inget underhåll av den övre vägen alls i nuläget av de som nyttjar
vägen och innehar servitut.
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Såvida det nu inte redan finns en bindande plan för hur mycket och
vilken sorts trafik som skall hanteras och hur uppställning / parkering
skall skötas och hur kostnad och underhåll för vägen skall skötas.

Det finns det då vi redan har denna trafik och även ett underhåll med egna och
inhyrda maskiner i dagsläget på den nedre vägdelen. Exempel på vägunderhåll
som skett under 2020: dikning längst hela nedre delen av vägarna tillhörande
Udden 1:6, saltning med magnesiumklorid, skrapning med vägskrapa,
sandning och plogning (endast ett tillfälle i år pga avsaknaden av snö)

 
Jag känner mig personligen väldigt tveksam men jag är alltså bara en
av tre delägare i Udden 1:5 (och vår far är dessutom intressent som
den som byggt och använder sommarstugan).
 
Tacksam om du kan delge oss de ytterligare underlag du har för
bedömning av projektet.
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Från:
Till: Tomislav Dragoja
Ärende: Re: Bygg.2018.8
Datum: den 6 maj 2020 09:44:38

Här kommer planen på hur vägen kommer anläggas enligt svensk standard av
väganläggning framtaget av mark och entreprenad avdelningen:

Anläggning av väg på fastighet Udden 1:6

-Vägens bredd ska vara minst 3 meter och starta från befintlig väg och sluta vid ridhus. 

-Vegetation, stubbar och sten skall grävas bort.

-Massor: sten kan återanvändas till vägbygget vid behov. Jord kan planeras ut. 

-Rätt klassad markduk för ändamålet skall användas.

-Bärlager ska bestå av korrekt grovstorlek.

-Topplager (finare material) anläggs först när byggnationerna börjar bli klara. Dvs som en
sista åtgärd.

-Dike ska anläggas

-2 parallella längder 110-rör/slang skall läggas ner i samband med anläggande av väg för
eventuell belysning.

-Packning ska ske med vält eller vibb.

-Vägen ska klara av en lastbils tyngd.

-Slutet av vägen ska vara av sådan utformning att ambulans kan vända.

Med vänlig hälsning, Jennie Moliner

6 maj 2020 kl. 09:35 skrev Uddens Sjögård AB <info@uddenssjogard.se>:

Hej,
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Tack. Givetvis anlägger vi en väg (den sista biten) av normal standard liksom
övriga vägnätet. 

På den korta biten finns två platser att mötas på som ligger tätare än vad
övriga mötesfickor ligger på resterande vägnät så möten är inga problem.

Underhållet kommer vi liksom jag informerat tidigare om ta över och då med
lika bra resultat som vår nedre väg eftersom det ligger i vårt intresse att ha en
fungerande väg.

Vägen kommer med andra ord att underhållas så det skapar mindre jobb och
kostnader för de boende med servitut idag. 

De är två befintliga permanentboende och en sommargäst som nyttjar den
övre vägen idag. Ytterligare två permanentbostäder kommer att nyttja vägen.
Med så många permanenta boenden ligger det i fleras intressen att kunna
framföras på en underhållen väg och där fler bör vilja bidra till detta.

Se det som en tillgång att vägen blir bättre, bredare och kontinuerligt
underhållen utan att denna kostnad hamnar på de som nyttjar vägen.

De slipper plogning, sandning, saltning, dikning, grusning och hyvling i bästa
fall.

Den sista biten av vägen är obefintlig (den fram till sommarstugan) så den
vägen kommer att anläggas vilket innebär att sommarboenden kan färdas hela
vägen till huset med bil. 

Med vänlig hälsning, Jennie Moliner

6 maj 2020 kl. 08:54 skrev Tomislav Dragoja
<Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se>:

Hej,
 
Skickar detta för kännedom.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
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Tomislav Dragoja
Bygglovshandläggare/Byggnadsingenjör
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 690 00
tomislav.dragoja@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
 
Ett hållbart Upplands-Bro - Kommunen som ger plats!
 

Från:  
Skickat: den 5 maj 2020 12:58
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se>
Ämne: Bygg.2018.8
 
Hej
Jag har fått bifogade handlingar som framgår ett planerat ridhus  på
adress udden 2 fastighet udden 1:6.
Jag anser att detta underlag inte räcker till för att jag ska kunna yttra
mig i sakfrågan. Kartan som är bifogad är inte komplett. Då Ridhuset
ska byggas så nära befintliga bostäder anser jag att det är av stor vikt
att man beskriver, inte bara ridhusetsplacering,utan av mer vikt, var
vägen ska gå till ridhuset. Vi & vår granne närmast oss har ett servitut
som ger oss rätten att använda vägen. Det är en smal grusväg som
inte erbjuder mötande trafik då den är så smal. Underlaget är
barrmark/skog som inte håller för tygre transporter, vilket vi sett när
det byggt hus ovanför oss. Då dessa två byggnader ovanför oss
byggdes  totalförstördes vägen helt och blev sönderkörd som innebar
stora väggropar , djupa hjulspår som vid regn blev lervälling och stora
vattenpölar och livsfarlig att köra på då minsta halka gjorde att man
hamna i diket, då vägen är så smal. Det är ingen som underhåller
vägen, då den inte tillhör vägföreningen. Utan det är vi som plogar
den vid snö, det är vi som saltar vid halka och det är vi som fyller i
groparna med grus när hålen i marken blivit för stora ( av två
fastigheter som nyttjar vägen, 1 sommarboende samt vi som är
permanent boende))
 
 
Det som är av vikt är, ska vägen dras om, och var i så fall? Här vill vi ha
en ritning.
 
Kommer inget att göras utan att det är vägen som går vid vår
tomtgräns , kommer vi att överklaga. Vi kan inte ha stora lastbilar
transportera material till ridhusbygget , grävskopor och andra
maskiner körandes på vägen utanför vårt hus. Den är för smal, den är
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för skör för detta.  Samt att vid bygget av Ett eventuellt ridhus
kommer tung trafik att blockera vår infart till vårt hem. Vilket inte är
acceptabelt .
 
 Vi kan heller inte ha hästtransporter körandes så nära intill vårt hus.
Med oljud och avgaser från bilar, samt trasig väg som följd. Ta ett
senarium att jag möter en hästtransport mitt på vägen, vilket i
såfall skulle kunna häda. Hur kul är det för hästtransportsägaren att
försöka backa på den smala knaggliga vägen?
 
Så min slutsats är följade: Får vi inte mer underlag på hur vägen
kommer att se ut. Så överklagar vi och troligen vår granne
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-08-31 BYGG.2020.93  

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 ombyggnad av tvåbostadshus för 
att tillskapa ett flerbostadshus med ytterligare 
två studentlägenheter på fastigheten 
Ekhammar 4:171 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för ombyggnad 

av tvåbostadshus för att tillskapa ett flerbostadshus med ytterligare två 

studentlägenheter enligt 9 kapitlet 30 §, plan- och bygglagen, PBL. 

2.   Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

       Bygglovsprövning(tim.) 10 920  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 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov 13 mars 2020 att bygga 

om befintligt tvåbostadshus med ytterligare två studentlägenheter. Sökande 

avser att inreda delar av befintlig källare till bostäder. Lägenheterna har en 

boarea på ungefär 20 kvadratmeter. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att vid bestämmelse F(fristående) i 

detaljplan avses högst två lägenheter per bostadshus. Även i gällande 

planbeskrivning för området framförs att för området avses villabebyggelse.  

Det allmänna intresset av en ändamålsenlig detaljplan som gäller för alla 

boenden i området på lika villkor, väger tyngre än det enskilda intresset att 

sökanden ska bebygga sin fastighet mot detaljplanen. 
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Det finns ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (P 1273-17). 

Åtgärden gällde ombyggnad av bostadshus till flerbostadshus med 12 

lägenheter. Sökande fick avslag i domstol. Ingångarna till lägenheterna var 

separata.  

Kontoret gör bedömning att det finns likheter med sökta förslaget som 

rättsfallet. Ingångarna till lägenheterna är separata i båda fallen. Mark- och 

miljööverdomstolen för en resonemang att med fristående bostadshus avses i 

normalfallet högst tvåbostadshus. Dock framföra man att det kan finnas flera 

lägenheter än två i en villa och fortfarande ge intryck av en villa. 

Kontoret gör bedömningen att åtgärden strider mot gällande detaljplan med 

hänvisning beskrivning och syfte, att villabebyggelse avsågs och att detta 

fortfarande gäller för området. Ökad trafik och belastning av området kan på 

lång sikt leda till att området inte längre kan användas på ett ändamålsenligt 

sätt. Med hänvisning till denna bedömning om planavvikelse föreslår kontoret 

att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kapitlet 30 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-03-13 

 Planritning som inkom 2020-05-30 

 Fasadritningar som inkom 2020-05-11 

 Sektionsritning som inkom 2020-05-11 

 Situationsplan som inkom 2020-06-15 

 Yttrande Ekhammar 4:172 som inkom 2020-06-15 

 Yttrande Ekhammar 4:172 som inkom 2020-06-16 

 Yttrande Ekhammar 4:170 som inkom 2020-06-17 

 Yttrande Ekhammar 4:170 som inkom 2020-06-22 

 Yttrande Thomas Schollin som inkom 2020-06-22 

 Yttrande från sökande 1 som inkom 2020-06-22 

 Yttrande från sökande 2 som inkom 2020-07-17 

 Yttrande inför  nämnden från sökande som inkom 2020-08-10 

 Tjänsteskrivelse 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har kommit in med en ansökan om bygglov 13 mars 2020 att bygga 

om befintligt tvåbostadshus med ytterligare två studentlägenheter. Sökande 

avser att inreda delar av befintlig källare till bostäder. Lägenheterna har en 

boarea på ungefär 20 kvadratmeter. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att vid bestämmelse F(fristående) i 

detaljplan avses högst två lägenheter per bostadshus. Även i gällande 

planbeskrivning för området framförs att för området avses villabebyggelse.  
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Det allmänna intresset av en ändamålsenlig detaljplan som gäller för alla 

boenden i området på lika villkor, väger tyngre än det enskilda intresset att 

sökanden ska bebygga sin fastighet mot detaljplanen. 

Det finns ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (P 1273-17). 

Åtgärden gällde ombyggnad av bostadshus till flerbostadshus med 12 

lägenheter. Sökande fick avslag i domstol. Ingångarna till lägenheterna var 

separata.  

Kontoret gör bedömning att det finns likheter med sökta förslaget som 

rättsfallet. Ingångarna till lägenheterna är separata i båda fallen. Mark- och 

miljööverdomstolen för en resonemang att med fristående bostadshus avses i 

normalfallet högst tvåbostadshus. Dock framföra man att det kan finnas flera 

lägenheter än två i en villa och fortfarande ge intryck av en villa. 

Kontoret gör bedömningen att åtgärden strider mot gällande detaljplan med 

hänvisning beskrivning och syfte, att villabebyggelse avsågs och att detta 

fortfarande gäller för området. Ökad trafik och belastning av området kan på 

lång sikt leda till att området inte längre kan användas på ett ändamålsenligt 

sätt. Med hänvisning till denna bedömning om planavvikelse föreslår kontoret 

att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kapitlet 30 § PBL. 

Förutsättningar 

För området gäller detaljplan 6702 framtagen på 60-talet. Detaljplan är 

fortfarande gällande för stora delar av Kungsängen. I planbeskrivningen 

framgår att området avses för permanent villabebyggelse. I den senaste 

kulturmiljöutredningen beskrivs detta område som Kungsängens villastad på 

sidan 20.  

Karaktärer att värna om beskrivs på sidan 22: 

• Samlade och enhetligt planerad småhusbebyggelse, friliggande villor och 

kedjehus från tiden 1950-1980 

• Relativt små fastigheter 

• Vissa områden har en upprepande arkitektonisk utformning vad gäller 

placering, volym, materialval och färgsättning och andra områden en större 

variation i gestaltning och uttryck 

• Liten och öppen förgårdsmark som skärmas av med låg häck eller staket. 

• Närhet till gröna rekreationsområden 

Sökande har motiverat ansökan om att det kommer byggas studentlägenheter 

vilket gör att funktionskraven för sådana utrymmen blir lägre. 

Bygglovsavdelningen har bedömt att sökande uppfyller de tekniska kraven för 
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att gå vidare med en bygglovsprövning. I detta har man undersökt kraven på 

förvaring, tillgänglighet, brand och övrigt med våra byggnadsinspektörer. 

Tillgänglighet 

Förslaget bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25, PBL. Det har 

kommit in flera yttranden från grannfastigheterna. De flesta synpunkter handlar 

om att det blir större omgivningspåverkan efter den nya ombyggnaden. 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut skickades till sökande den 5 augusti 

2020. Sökande har inkommit med ett yttrande den 10 augusti 2020. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att vid bestämmelse F(fristående) i 

detaljplan avses högst två lägenheter per bostadshus. Även i gällande 

planbeskrivning för området framförs att för området avses villabebyggelse.  

Det allmänna intresset av en ändamålsenlig detaljplan som gäller för alla 

boenden i området på lika villkor, väger tyngre än det enskilda intresset att 

sökanden ska bebygga sin fastighet mot detaljplanen. 

Det finns ett rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (P 1273-17). 

Åtgärden gällde ombyggnad av bostadshus till flerbostadshus med 12 

lägenheter. Sökande fick avslag i domstol. Ingångarna till lägenheterna var 

separata.  

Kontoret gör bedömning att det finns likheter med sökta förslaget som 

rättsfallet. Ingångarna till lägenheterna är separata i båda fallen. Mark- och 

miljööverdomstolen för en resonemang att med fristående bostadshus avses i 

normalfallet högst tvåbostadshus.  

Kontoret gör bedömningen att åtgärden strider mot gällande detaljplan med 

hänvisning beskrivning och syfte, att villabebyggelse avsågs och att detta 

fortfarande gäller för området. Ökad trafik och belastning av området kan på 

lång sikt leda till att området inte längre kan användas på ett ändamålsenligt 

sätt. Med hänvisning till denna bedömning om planavvikelse föreslår kontoret 

att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kapitlet 30 § PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget påverkar inte direkt barnens förhållande. Mer biltrafik kan påverka 

säkerheten när barn leker på gatorna. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf. Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-03-13 

2. Planritning som inkom 2020-05-30 

3. Fasadritningar som inkom 2020-05-11 

4. Sektionsritning som inkom 2020-05-11 

5. Situationsplan som inkom 2020-06-15 

6. Yttrande Ekhammar 4:172 som inkom 2020-06-15 

7. Yttrande Ekhammar 4:172 som inkom 2020-06-16 

8. Yttrande Ekhammar 4:170 som inkom 2020-06-17 

9. Yttrande Ekhammar 4:170 som inkom 2020-06-22 

10. Yttrande Thomas Schollin som inkom 2020-06-22 

11. Yttrande från sökande 1 som inkom 2020-06-22 

12. Yttrande från sökande 2 som inkom 2020-07-17 

13. Yttrande inför  nämnden från sökande som inkom 2020-08-10 

 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2020.93
Datum: den 16 juni 2020 19:45:41
Bilagor: image003.png

Hej,
Jag och min familj bor på Ängsvägen 27.
Jag är redan nu missnöjd med det som grannen hyr ut till flera familjer. Varje månad är det några
nya som flyttar in och ut. Vi har ringt grannen mitt i natten en arbetsdag för musiken var för hög,
de kör fort på gatan osv. Jag bor i hus för att ha det lungt men det börjar kännas som att vi bor i
hyreslägenhet.
Jag vill att det ska förbli villor med högst två bostäder.
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2020.93
Datum: den 15 juni 2020 10:27:25

Hej,
Jag bor på  i Kungsängen och vill yttra mig angående ombyggnaden av
tvåbostadshus till flerbostadshus med fyra lägenheter.
 
Jag är emot ombyggnaden.
 
Min familj och jag har haft lugn tillvaro med våra grannar och jag vill att det ska förbli så.
 
Jag märker redan nu att många människor flyttar in och flyttar ut.
Trafiken har ökat markant i tid och otid det vill säga på natten.
Ungdomar som har hög musik i sina bilar och kör fort och farligt på gatan.
 
Om detta fortsätter och ni tillåter detta så måste jag och min familj sälja vårt hus, kanske för
underpris och flytta därifrån.
 
Hoppas på att ni fattar rätt beslut i frågan och inte tillåter detta.
 
Med vänliga hälsningar
 

 
Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser för Transport, Spedition och Lagring (NSAB 2015), är tillämpliga på
alla
avtal och uppdrag angående transport, spedition, lagring och andra logistikuppdrag som utförs av DB Schenker.
The General Conditions of the Nordic Association of Freight Forwarders (NSAB 2015) applies to all agreements and
assignments
for Transport, Freight Forwarding, Warehousing or other Logistic Services entered into or performed by DB Schenker.
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Bygg.2020.93
Datum: den 22 juni 2020 14:11:17

Hej!
Som granne har jag fått information om bygglovsansökan diarienummer Bygg.2020.93,
gällande Ängsvägen 24., Ekhammar 4:171.

Enligt detaljplan skall i området endast finnas villor med högst 2 bostäder. 

Enligt mig bör man följa detaljplanen, då flerbostadshus inte passar i villaområdet. 

Vid fler bostäder kommer trafiken vid återvändsgränden öka, och där finns inte ens en
vändplan.

Ägarna till villan bor inte i huset, utan hyr i dagsläget ut bostäderna till utomstående. Att
då bygga ytterligare bostäder i huset och hyra ut känns för mig som granne otryggt, då
villaägarna inte kommer att ha någon kontroll på de boende. Att ha ett generationsboende
som det tidigare varit i villan är en sak, men ett flerbostadshus känns uteslutet.
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Svar på Gälland Yttrande i ärende BYGG 2020.93 

 

Hej, 

Först vill vi be om ursäkt för att ni har upplevt det störande från hyresgästerna på Ängsvägen 24, det har 
absolut inte varit meningen att något sådant skulle förekomma. 

Vi vet att en hyresgäst , samt hans son, har orsakat mycket oväsen och detta har vi påtalat till honom ett 
flertal gånger , utan resultat , och har därför sagt upp honom från andrahands hyran och han skall flytta 
ut senast 31 augusti - 20 . 

 

Det är kanske svårt att tro men alla störande moment från lägenheten kommer från honom och det som 
skett utanför med bilar är hans son. 

Vi vill absolut inte att några boenden i våran fastighet ska förstöra för våra grannar. 

Tanken med bygget av lägenheterna är att det ska bli studentlägenheter  med endast 1 student i varje 
lgh. Kraven på återhållsamhet vad gäller hög musik och andra störande oljud är hög eftersom huset är 
byggt i trä och alla höga ljud stör även de andra som bor i huset , därför är vi ganska säkra på att det inte 
kommer att förekomma mer oegentligheter efter att denna person som idag orsakar alla problem snart 
kommer att flytt ut. 
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Svar på yttrande gällande BYGG 2020 93, Ekhammar 4:171 

 

 

 

Hej, 

 

Först och främst vill vi säga att vi respekterar och ber om ursäkt för att ni upplevt oegentligheter,  men 
vi tror inte att det skulle göra någon skillnad om det bor en stor familj med många vuxna i huset ( 
eftersom det är ett generationsboende med redan 2 färdiga lägenheter ) eller om det bor fler oberoende 
vuxna i huset.Att det skulle bli otryggt känns bara som en ursäkt , vi håller bra koll på dom som bor i 
huset. Med tanke på allt som  händer i kommunen är det större sannolikhet att det händer något som 
inte alls har med personerna i huset att göra.   

 

Visst, det är ett villa område och huset ligger i en återvändsgränd men det betyder inte att det skulle 
vara/bli större störningar bara därför. Det är redan idag mycket spring mellan husen och ungdomar som 
åker moped och motocross, det ligger även ett företags område i anslutning till husen , även motorvägen 
som går precis ovanför ger mycket oljud. 

Enligt detaljplanen så får huset inte ha fler än 2 våningar , som det är idag, och det kommer vi inte att 
ändra på . 
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         2020-08-08 

BYGG 2020.93 

YTTRANDE INFÖR BESLUT. 

Tanken med bygget av lägenheterna är att det ska bli studentlägenheter  med endast 1 student i varje 
lgh. Kraven på återhållsamhet vad gäller hög musik och andra störande oljud är hög eftersom huset är 
byggt i trä och alla höga ljud stör även de andra som bor i huset  

vi tror inte att det skulle göra någon skillnad om det bor en stor familj med många vuxna i huset ( 
eftersom det är ett generationsboende med redan 2 färdiga lägenheter ) eller om det bor fler oberoende 
vuxna i huset.Att det skulle bli otryggt känns bara som en ursäkt . Det är redan idag mycket spring mellan 
husen och ungdomar som åker moped och motocross, det ligger även ett företags område i anslutning 
till husen , även motorvägen som går precis ovanför ger mycket oljud.  

Huset ligger i en återvändsgränd mot kommunal skogsmark och avsides från övriga hus i området 

Dessa 3 punkter ligger som grund för att bygg- och miljönämnden vill ge avslag på våran ansökan. 
1,   Detaljplanen säger högst 2 lgh per hus . 
  
I min detaljplan står följande, 
§ 6  våningsantal,   Mom 1.  Å med I , II, III  eller VIII betecknat område får byggnad uppföras med 
respektive högst en, två, tre eller åtta våningar  
Det står inget om antal lägenheter 
  
2,  Området avser villa bebyggelse, flerbostadshus är inte villa. 
  
Vi kommer inte att göra några utbyggnader på huset , den kommer i framtiden fortfarande vara en villa , 
men källarplanet kommer att inrymma 2 små student lägenheter. 
  
  
3,  Allmänna intresset för alla boenden väger tyngre än att frångå detaljplanen. 
  
Vi tycker inte att vi frångår detaljplanen och grannarnas oro är obefogad då ytan är stor och vi kommer 
att plantera stora thujor runt om huset för att hindra insyn . 
 
 
Grannarna på fastigheten Ekhammar 4:170 gjorde en ombyggnad och tillbyggnad på sidan om sin 
huvudbyggnad med garage och 1 lägenhet ovanför garaget . 
Denna byggnad syns mycket väl och dom har lägenheten uthyrd. Detta går stack i stäv med vad dom 
själva klagade på i sitt yttrande . 
 
Jag vill inte att bygglov ges eller att undantag ges från detaljplanen. Ett flerbostadshus med mer 
än två bostäder skulle förändra karaktären av villaområde med egna hem och torde även vara 
utanför gällande detaljplan. Det skulle även orsaka ökad trafik och medföljande störningar, i en 
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Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av 
tvåbostadshus till flerbostadshus, 
KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:102 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för ombyggnad 

och tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus enligt 9 kapitlet 30 

§, plan- och bygglagen, PBL. 

2.   Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

      Bygglovsprövning(tim.) 8 400 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 

Sökande har den 17 juli 2020 kommit in med en ansökan om att bygga om ett 

tvåbostadshus till flerbostadshus med fem lägenheter. Idag är huvudbyggnaden 

ett gruppboende med två olika kök i två plan. Ansökan avser också en 

tillbyggnad på plan 2 ovan det befintliga förrådet, vilket redovisas som 

lägenhet 1. 

När ansökan om bygglov inkom till bygglovsavdelningen gjordes ett 

platsbesök av kommunens bygglovshandläggare. I samband med detta 

skapades det ett tillsynsärende om ovårdad tomt på fastigheten. 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att vid bestämmelse F(fristående) i 

detaljplan avses högst två lägenheter per bostadshus. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-08-31 BYGG.2020.247 

 
 

För att lägenheterna används som gruppboende idag påverkar inte 

bedömningen att tillåta flerbostadshus för fastigheten. Ett gruppboende förs 

fortfarande som ett tvåbostadshus. Trafikflödet till och från fastigheten 

kommer öka om fastigheten används som flerbostadshus med fem lägenheter.   

Det rättsfall som finns från Mark- och miljööverdomstolen (P 1273-17) 

beskriver liknade fall som detta. I MÖD fick sökande avslag att bygga om till 

byggnaden till flerbostadshus med 12 lägenheter. Det finns flera likheter i detta 

ärende med rättsfallet. Antalet ny tillkomna lägenheter är stort och ingångarna 

är separata till lägenheterna vilket gör att åtgärden ger intryck av att det är ett 

flerbostadshus. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår detta förslag enligt 9 kap 

30 §, PBL. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-07-16 

 Planritningar som inkom 2020-07-16 

 Fasadritningar som inkom 2020-07-16 

 Sektionsritning som inkom 2020-07-16 

 Situationsplan som inkom 2020-07-16 

 Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:99 som inkom 2020-07-30 

 Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:56 som inkom 2020-07-23 

 Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:100 som inkom 2020-08-10 

 Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:101 som inkom 2020-08-10 

 Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:55 som inkom 2020-08-12 

 Tjänsteskrivelse  

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 17 juli 2020  kommit in med en ansökan om att bygga om ett 

tvåbostadshus till flerbostadshus med fem lägenheter. Idag är huvudbyggnaden 

ett gruppboende med två olika kök i två plan. Ansökan avser också en 

tillbyggnad på plan 2 ovan det befintliga förrådet, vilket redovisas som 

lägenhet 1. 

När ansökan om bygglov inkom till bygglovsavdelningen gjordes ett 

platsbesök av kommunens bygglovshandläggare. I samband med detta 

skapades det ett tillsynsärende om ovårdad tomt på fastigheten. 
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Förutsättningar 

För området gäller detaljplan antagen från 80-talet. I plankartan framgår 

bestämmelse BFI.  F står för att det ska vara fristående hus i området. 

Ärendet har inte granskats utifrån Plan- och bygglagens bostads 

utformningskrav när det gäller brand, tillgänlighet och krav på förvaring och 

köksstandarder. Förslag till beslut är avslag och då har inte kostnaden för 

sökande att ta fram dessa handlingar bedömts som rimligt. Om Bygg- och 

miljönämnden vill bevilja ärendet behöver ärendet återremitteras för utreda 

dessa punkter. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut på grannhörande med sista datum den 12 augusti 2020. 

Det har kommit in flera yttranden från grannar där de framför att det ur flera 

aspekter är olämpligt med denna åtgärd.  

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut har skickats till sökande den 7 augusti 

2020. Sökande har inte kommit in med något yttrande. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att vid bestämmelse F(fristående) i 

detaljplan avses högst två lägenheter per bostadshus. 

För att lägenheterna används som gruppboende idag påverkar inte 

bedömningen att tillåta flerbostadshus för fastigheten. Ett gruppboende förs 

fortfarande som ett tvåbostadshus. Trafikflödet till och från fastigheten 

kommer öka om fastigheten används som flerbostadshus med fem lägenheter.   

Det rättsfall som finns från Mark- och miljööverdomstolen (P 1273-17) 

beskriver liknade fall som detta. I MÖD fick sökande avslag att bygga om till 

byggnaden till flerbostadshus med 12 lägenheter. Det finns flera likheter i detta 

ärende med rättsfallet. Antalet ny tillkomna lägenheter är stort och ingångarna 

är separata till lägenheterna vilket gör att åtgärden ger intryck av att det är ett 

flerbostadshus. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår detta förslag enligt 9 kap 

30 §, PBL. 

Barnperspektiv 

En mer trafikerad väg kan medföra sämre säkerhet för barn och andra personer. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-16 

2. Planritningar som inkom 2020-07-16 

3. Fasadritningar som inkom 2020-07-16 

4. Sektionsritning som inkom 2020-07-16 

5. Situationsplan som inkom 2020-07-16 

6. Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:99 som inkom 2020-07-30 

7. Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:56 som inkom 2020-07-23 

8. Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:100 som inkom 2020-08-10 

9. Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:101 som inkom 2020-08-10 

10. Yttrande Kungsängens Kyrkby 2:55 som inkom 2020-08-12 

Beslut sänds till 

 sökande med delgivningskvitto 
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FASAD MOT SÖDER
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Jag fick över handlingarna för ombyggnaden av flerbostadshuset på Östervägen 71. Med diarienummer:
BYGG.2020.247

Jag motsäger mig den föreslagna åtgärden.
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Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad 
av växthus och tillbyggnad av carport med 
förråd på fastigheten Härnevi 6:98 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av 

växthus med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL samt 

startbesked enligt 10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL. 

 

2 Bygg- och miljönämnden ger avslag för tillbyggnad av carport med förråd 

med stöd av 9 kap 30 § och 9 kap 31 b §, Plan- och bygglagen, PBL. 

 

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

 Bygglov   1 589 kronor 

       Startbesked   1 230 kronor 

       Kommunicering    5 676 kronor 

       Kungörelse     277 kronor  

       Summa                         8 507 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 

Den 8 november 2019 kom anmälan in till Bygg- och miljönämnden gällande 

Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus på Härnevi 6:98. Det framkom 

att båda byggnadsverken uppförts utan startbesked från Bygg- och 
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miljönämnden. Sökande har nu skickat in en ansökan om bygglov i efterhand 

efter att Bygg- och miljönämnden beslutat om ett lovföreläggande. 

Under bygglovets handläggning har det kommit in en ny anmälan från en 

granne om olovlig byggnation för åtgärder som behandlas i detta ärende. 

Växthuset blir planenligt om den tar den byggrätt som är kvar för fastigheten 

för uthus. Den är också planenlig när det gäller avstånd till tomtgräns. Kontoret 

gör bedömningen bygglov kan beviljas i efterhand för nybyggnation av 

växthus. 

Tillbyggnad av carport med förråd strider mot detaljplanen när det gäller 

avstånd till tomtgräns. Kontoret gör bedömningen att denna avvikelse inte kan 

betraktas som liten, och att bygglov inte kan beviljas för denna åtgärd. Syftet 

med den bestämmelsen i detaljplanen är att komplementbyggnader inte ska 

placeras för nära tomtgräns. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för 

nybyggnad av växthus med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL samt 

startbesked enligt 10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL. 

Kontoret föreslår också att Bygg- och miljönämnden ger avslag för tillbyggnad 

av carport med förråd då förslaget inte är planenligt. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-07-14 

 Situationsplan som inkom 2020-07-14 

 Plan-, fasad-, och sektionsritning växthus som inkom 2020-07-14 

 Ritningar växthus som inkom 2020-08-23 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2020-08-02 

 Yttrande Kockabacka 2:6 som inkom 2020-08-10 

 Tjänsteskrivelse 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Den 8 november 2019 kom anmälan in till Bygg- och miljönämnden gällande 

Tillsyn om nybyggnation av förråd och växthus på Härnevi 6:98. Det framkom 

att båda byggnadsverken uppförts utan startbesked från Bygg- och 

miljönämnden. Sökande har nu skickat in en ansökan om bygglov i efterhand 

efter att Bygg- och miljönämnden beslutat om ett lovföreläggande. 

Under bygglovets handläggning har det kommit in en ny anmälan från en 

granne om olovlig byggnation för åtgärder som behandlas i detta ärende. 

Förutsättningar 

Båda byggnadsverken är placerade på plusprickad mark som enligt 

detaljplanen får bebyggas med garage/uthus. Enligt detaljplanen ska 
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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. Växthuset är placerat mer än 2 meter från samma dike och 

väg och uppfyller detaljplanens bestämmelser.  

Det finns också en begränsning av byggrätten för garage/uthus till 60 

kvadratmeter byggnadsarea. Det innebär att det inte finns byggrätt kvar för 

båda åtgärderna. Carport och förråd har en area på ca 56 kvadratmeter. 

Växthuset har en byggnadsarea på knappt 19 kvadratmeter. 

Kontoret gör även bedömningen att det inte finns byggrätt kvar för 

tillbyggnaden av förråd.  

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut på grannhörande med sista svarsdag 10 augusti 2020. 

Det har kommit in ett yttrande från fastighetsägare för Kockbacka 2:6. De 

framförda synpunkterna gällde kvalitén på ritningarna. 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut har skickats till sökande den 7 augusti 

2020. Sökande har inte kommit in med något yttrande. 

Utformning och skäl till beslut 

Växthuset blir planenligt om den tar den byggrätt som är kvar för fastigheten 

för uthus. Den är också planenlig när det gäller avstånd till tomtgräns. Kontoret 

gör bedömningen bygglov kan beviljas i efterhand för nybyggnation av 

växthus. 

Tillbyggnad av carport med förråd strider mot detaljplanen när det gäller 

avstånd till tomtgräns. Kontoret gör bedömningen att denna avvikelse inte kan 

betraktas som liten, och att bygglov inte kan beviljas för denna åtgärd. Syftet 

med den bestämmelsen i detaljplanen är att komplementbyggnader inte ska 

placeras för nära tomtgräns. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov i efterhand för 

nybyggnad av växthus med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen, PBL samt 

startbesked enligt 10 kap 22 § och 10 kap 23 §, PBL. 

Kontoret föreslår också att Bygg- och miljönämnden ger avslag för tillbyggnad 

av carport med förråd då förslaget inte är planenligt. 

Barnperspektiv 

God sikt vid vägar och korsningar är viktiga för barn. Syftet med 

bestämmelsen i detaljplanen om minsta avstånd till tomtgräns är att 

komplementbyggnader ur flera aspekter inte ska placeras för nära tomtgräns. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-09-07 BYGG.2020.246 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-14 

2. Situationsplan som inkom 2020-07-14 

3. Plan-, fasad-, och sektionsritning växthus som inkom 2020-08-23 

4. Ritningar växthus som inkom 2020-07-14 

5. Förslag till kontrollplan som inkom 2020-08-02 

6. Yttrande Kockabacka 2:6 som inkom 2020-08-10 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 

 Kockbacka 2:6 med delgivningskvitto 

 

Meddelande om kungörelse: 

Härnevi 6:125 

Härnevi 6:136 

Härnevi 6:137 

Härnevi 6:138 

Härnevi 6:139 

Härnevi 6:96 

Härnevi 6:97 

Kockbacka 2:1 

Kockbacka 2:5 

Kockbacka 2:7 
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     KONTROLLPLAN    
För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder  
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt 
säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler).  
Kontrollplanen ska lämnas in i samband med ansökan om lov eller anmälan. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.  
Under arbetets gång ska kontrollerna verifieras vart eftersom de utförs och vid avslutat arbete ska kontrollplanen skrivas under och sedan skickas tillbaka till 
byggnadsnämnden, så att slutbesked kan utfärdas och ärendet avslutas.  
 
Kontrollen avser vilka kontroller ska göras? Kontrollpunkterna ska säkerställa att ett byggnadsverk uppfyller plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav (8 kap. 4 § 
PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i 
en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas (http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/).       
Se nedan för exempel:  
”Att åtgärden följer givet bygglov”  
”Att byggfukt torkas ut innan det byggs in”  
”Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller”  
 
Kontrollant vem ska utföra kontrollen?  
E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten)  
S – (Certifierad sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)  
B – (Byggherre)  
 
Kontrollmetod hur kommer kontrollen att utföras? Se nedan för exempel:  
Visuell bedömning  
Övervakning  
Mätning  
Bevakning  
Sakkunnigintyg  
 
Kontroll mot vilket underlag görs kontrollen mot? Se nedan för exempel:  
BBR (Boverkets byggregler, www.boverket.se)  
A-ritning (arkitektritning)  
K-ritning (konstruktionsritning)  
VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)  
EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)  
Givet bygglov 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

2020-09-07 BYGG.2020.191  

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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Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, TIBBLE-ÖNSTA 4:40 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40 med 

stöd av 9 kap. 17 § och 4 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) 

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

Beslut om förhandsbesked meddelas två veckor efter det att tidsfristen 

enligt 9 kap. 27 § PBL har löpt ut och avgiften för förhandsbeskedet 

sätts därför ned med två femtedelar, enligt 12 kap. 8a § PBL. 

Förhandsbesked:  11 760 kronor 

Reduktion av avgift: - 4 704 kronor 

Kommunicering:  5 676 kronor 

Summa:  12 732 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 förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Föreslagen tomtstorlek är cirka 2000 m2 och 

tänkt utformning av nybyggnaden är ett enbostadshus på 120 m2 i en våning 

med inredd vind. Vatten och avlopp föreslås anordnas genom enskilda 

anläggningar. Byggnaden föreslås placeras i tomtens framkant mot vägen med 
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Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-09-07 BYGG.2020.191 

 
 

hänsyn till markens sluttning. Höjdskillnaden mellan tomtens bakkant och där 

tomten möter vägen är cirka 10 meter. 

Med anledning av FÖP 2016s utpekande av ett utvecklingsområde för ny 

bebyggelse i anslutning till Näshagen samt de topografiska förutsättningarna på 

platsen bedömer bygglovsavdelningen att det finns ett allmänt intresse av att ny 

bebyggelse i området utreds genom en detaljplaneläggning. Både i 

landsbygdsplanen och i byggnadsplanen för Näshagen framhävs att befintlig 

natur kräver stor hänsyn och en försiktig inpassning av ny bebyggelse för att 

landskapsbilden inte ska påverkas negativt. Den föreslagna tomten är inte 

belägen inom det område nordväst om Näshagen som pekas ut för utveckling 

av bebyggelse enligt FÖP 2016, utan på motsatt sida av den föreslagna 

bebyggelsen. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns en risk att landskapets och naturens 

värden påverkas negativt om området fortsätter att byggas ut med enstaka 

avstyckningar istället för att en komplettering av den befintliga bebyggelsen 

sker genom en samlad prövning med detaljplaneläggning. Det allmänna 

intresset av att en utveckling av området ska föregås av en samlad prövning 

bedöms större än det enskilda exploateringsintresset i ärendet. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att ett positivt förhandsbesked 

inte bör meddelas ärendet med anledning av kravet på detaljplaneläggning, 

enligt 4 kap. 2 § PBL. Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela 

negativt förhandsbesked i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-06-03 

 Information gällande vattentillgång som inkom 2020-06-03 

 Information gällande avloppsanläggning som inkom 2020-06-03 

 Reviderad situationsplan som inkom 2020-06-29 

 Skrivelse gällande anpassning till höjdskillnader på tomten som inkom 

2020-06-29 

 Yttrande med erinran, Jädra 6:1, som inkom 2020-07-14  

 Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:22, som inkom 2020-07-15 

 Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:20, som inkom 2020-07-16 

 Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:32, som inkom 2020-07-28 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-28 
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Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

på fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Föreslagen tomtstorlek är cirka 2000 m2 och 

tänkt utformning av nybyggnaden är ett enbostadshus på 120 m2 i en våning 

med inredd vind. Vatten och avlopp föreslås anordnas genom enskilda 

anläggningar. Byggnaden föreslås placeras i tomtens framkant mot vägen med 

hänsyn till markens sluttning. Nivåskillnad mellan byggnadens bak- och 

framkant beräknas bli ungefär 2 meter. 

Förutsättningar 

Åtgärden är belägen utanför detaljplan i området Näshagen vid norra änden av 

Lejondalssjön. Det berörda markområdet omfattas inte av några riksintressen 

och det finns inte heller några utpekade kulturmiljövärden enligt 

översiktsplanen ÖP 2010 eller kommunens fördjupade kulturmiljöprogram. 

Detaljplan för Näshagen 

Den föreslagna bostadstomten angränsar direkt till befintlig byggnadsplan för 

Näshagens fritidsområde som antogs av kommunfullmäktige 1957. 

Byggnadsplanen ska i dagsläget gälla som detaljplan i enlighet med 

övergångsbestämmelser i PBL. Planen medger fritidshusbebyggelse med en 

största tillåtna byggnadsarea på 80 m2 och högsta tillåtna byggnadshöjd på 3,5 

meter. 

Planen är utformad med stor hänsyn till markområdets topografiska 

förutsättningar. Planförfattaren skriver att tomtplatserna har detaljstuderats för 

att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till 

terrängförhållandena. 

Landskapsbild 

Den föreslagna tomten utgörs av blandad skog på mark som sluttar ned mot 

Mjölkarvägen och intilliggande bostadstomter på motsatt sida vägen. 

Höjdskillnaden från tomtens bakkant ned till vägen är cirka 10 meter. Den 

befintliga naturen, med höjdskillnaden och skogsridån, bidrar till att rama in 

och avgränsa fritidshusbebyggelsen i landskapsbilden.  

Landsbygdsplanen 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016, ligger 

den föreslagna tomten inom det markområde runt om Lejondalssjön som pekas 

ut för prioritering av rekreation, natur- och kulturmiljö. 

Ett område nordväst om bebyggelsen i Näshagen är utpekat som 

utvecklingsområde för bebyggelse enligt FÖP 2016 och bedöms enligt planen 

kunna ge totalt cirka 40 bostäder. I landsbygdsplanen anges följande om 

området: "Det är ett delvis mycket kuperat landskap och stor hänsyn bör tas till 
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befintlig natur genom försiktig inpassning av eventuell ny bebyggelse... I direkt 

anslutning finns planlagda områden så en ny bebyggelse, oavsett storlek, 

kommer sannolikt att kräva detaljplan" (FÖP 2016 s. 50).  

Som generell planeringsinriktning i landsbygdsplanen anges att ny bebyggelse 

som lokaliseras utanför utpekade stråk och områden kan tillåtas förutsatt att 

den lokaliseras i direkt anslutning till annan befintlig bebyggelse och uppfyller 

övriga riktlinjer för bebyggelse som anges i FÖP 2016. En sådan generell 

riktlinje för ny bebyggelse är till exempel att tomtgränser och höjdsättning ska 

anpassas till omgivande landskap och topografi. Större ingrepp i form av 

schaktning och fyllning ska undvikas (FÖP 2016 s. 100). 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp föreslås anordnas genom enskilda anläggningar på tomten. 

Sökande har inkommit med information om tillgänglig vattenmängd i brunnar 

på två grannfastigheter. Informationen är hämtad från SGUs brunnsarkiv och 

visar på att vattenkapacitet i brunnarna på de två grannfastigheterna är långt 

över Livsmedelsverkets rekommendation om tillgänglig vattenmängd. 

Yttranden och remisser 

Ärendet avser en åtgärd som är belägen utanför detaljplanerat område och 

berörda sakägare har därför underrättats och givits tillfälle att yttra sig om 

ansökan inför beslut, 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. Grannhörandet skickades ut den 6 juli 2020 och 

svarstiden löpte fram till den 28 juli 2020. Fyra stycken yttranden med erinran 

mot åtgärden inkom under svarstiden för grannhörandet. 

Ett av de fyra inkomna yttrandena specificerar inte vad i förslaget som 

sakägaren erinrar sig mot. Sakägaren anger snarare att hen i allmänhet erinrar 

sig mot förslaget. De övriga yttrandena innehåller alla synpunkter gällande 

trafik på vägarna Stora Näshagenvägen och Mjölkarvägen, som leder fram till 

den föreslagna tomten. I yttrandena uttrycks dels att det inte är lämpligt att 

belasta nämnda vägar med ytterligare trafik och dels att det är problematiskt att 

en ny bostadsfastighet inte är med i den samfällighet som rår om vägarna. 

Ärendet har även remitterats internt till miljöavdelningen avseende lösning för 

vatten- och avloppsförsörjning. Den interna remissen skickades ut i samband 

med grannhörandet den 6 juli 2020 och svarstiden löpte fram till den 14 augusti 

2020. Miljöavdelningen har inte inkommit med något yttrande i ärendet. 

Utformning och skäl till beslut 

Bygg- och miljönämnden ska i ett ärende om förhandsbesked avgöra om den 

föreslagna åtgärden kan tillåtas på platsen. Bedömningen görs utifrån de 

allmänna bestämmelserna i 2 kap. PBL samt bestämmelserna om plankrav 
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enligt 4 kap. 2 § PBL med stöd av kommunens översiktliga 

planeringsunderlag. 

Bestämmelserna i 2 kap. PBL anger bland annat att prövning av ärenden om 

förhandsbesked ska syfta till att markområden används för det ändamål som 

området är bäst lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 

kap. 2 § PBL) samt att bebyggelse ska utformas och placeras på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och naturvärden på platsen (2 kap. 6 

§ PBL). Kravet på reglering med detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL anger bland 

annat att kommunen ska ta fram en detaljplan när en bebyggelse ska förändras 

eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till 

den fysiska miljön som åtgärden ska genomföras i. Vid en prövning av 

förhandsbesked ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, enligt 

2 kap. 1 § PBL.  

Med anledning av FÖP 2016s utpekande av ett utvecklingsområde för ny 

bebyggelse i anslutning till Näshagen samt de topografiska förutsättningarna på 

platsen bedömer bygglovsavdelningen att det finns ett allmänt intresse av att ny 

bebyggelse i området utreds genom en detaljplaneläggning. Både i 

landsbygdsplanen och i byggnadsplanen för Näshagen framhävs att befintlig 

natur kräver stor hänsyn och en försiktig inpassning av ny bebyggelse för att 

landskapsbilden inte ska påverkas negativt.  

Den föreslagna tomten är inte belägen inom det område nordväst om Näshagen 

som pekas ut för utveckling av bebyggelse enligt FÖP 2016, utan på motsatt 

sida av den föreslagna bebyggelsen. Bygglovsavdelningen bedömer också att 

naturens och landskapets förutsättningar på tomten inte skiljer sig från det som 

anges i FÖP 2016 varför en försiktighet ska råda vid ny bebyggelse på platsen.  

Bygg- och miljönämnden meddelade positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på Tibble-Önsta 4:40, i direkt anslutning till det nuvarande 

förslaget, den 20 maj 2020. Förutsättningarna i det ärendet var i mycket hög 

grad lika som i det aktuella ärendet. Bygglovsavdelningen bedömer dock att 

det finns en risk att landskapets och naturens värden påverkas negativt om 

området fortsätter att byggas ut med enstaka avstyckningar istället för att en 

komplettering av den befintliga bebyggelsen sker genom en samlad prövning 

med detaljplaneläggning. Det allmänna intresset av att en utveckling av 

området ska föregås av en samlad prövning bedöms större än det enskilda 

exploateringsintresset i ärendet. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att ett positivt förhandsbesked 

inte bör meddelas ärendet med anledning av kravet på detaljplaneläggning, 

enligt 4 kap. 2 § PBL. Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela 

negativt förhandsbesked i ärendet. 
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Datum Vår beteckning 6 (7)  
2020-09-07 BYGG.2020.191 

 
 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen att prövning av ny bebyggelse genom planläggning har 

bättre förutsättningar att se till barns levnadsmiljö i sin helhet och att förslaget 

till beslut därför är positivt ur ett barnperspektiv. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-06-03 

2. Information gällande vattentillgång som inkom 2020-06-03 

3. Information gällande avloppsanläggning som inkom 2020-06-03 

4. Reviderad situationsplan som inkom 2020-06-29 

5. Skrivelse gällande anpassning till höjdskillnader på tomten som inkom 

2020-06-29 

6. Yttrande med erinran, Jädra 6:1, som inkom 2020-07-14 

7. Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:22, som inkom 2020-07-15 

8. Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:20, som inkom 2020-07-16 

9. Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:32, som inkom 2020-07-28 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Jädra 6:1 - delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:20 - delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:22 - delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:32 - delges med delgivningskvitto 

 Negelstena 1:2 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 1:8 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:2 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:3 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:21 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:23 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:29 - meddelande om kungörelse 
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Datum Vår beteckning 7 (7)  
2020-09-07 BYGG.2020.191 

 
 

 Tibble-Önsta 4:30 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:31 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:37 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:38 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:39 - meddelande om kungörelse 
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Från: Bygg- och miljönämnden
Till: Erik Sandqvist
Ärende: VB: Komplettering BYGG.2020.191
Datum: den 30 juni 2020 16:32:03
Bilagor: TibbleÖnsta440qq.pdf

ATT00001.htm

Ritningen är registrerad men tänker att du vill se hans mail också 
 
Med vänlig hälsning,
 
Sandra Binggeli
Administrativ handläggare
 

Från: Alex <alex@clipperab.se> 
Skickat: den 29 juni 2020 20:30
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Ämne: Komplettering BYGG.2020.191
 
Huset placeras nedanför den brantaste sluttningen, nivåskillnad från bakkant hus till framkant
beräknas bli ungefär 2m, tomten sluttar inte nämnvärt mycket i framkant gemfört med Bakkant
av tomten. 
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: synpunkter Tibble-Önsta 4:40
Datum: den 15 juli 2020 21:48:24

Synpunkter angående fastigheten TIBBLE-ÖNSTA 4:40

Med diarienummer BYGG 2020.191 samt BYGG 2020.221

För det första är det lite svårt att se skillnaden eftersom båda handlingarna
rör en adress Finnviksvägen 9 men enligt kartskissen på två olika platser.
Den första ser ut att ligga på Mjölkarvägen i höjd med vändplatsen där
vägen slutar. Den andra ser ut att ligga efter Finnviksvägen.

Vår fastighet Önsta 4:22 gränsar till skogsområdet Tibble-Önsta 4:40 men
inte i direkt anslutning till den berörda tomten som är avsedd att bebyggas.

Den enda synpunkten vi har att framföra i övrigt förutom otydligheten när
det gäller vilka fastigheter det berör och vad den nya adressen för dessa skall
vara är följande:

Mjölkarvägens bärighet för tyngre trafik är begränsad och redan nu har
vägen fått en del sättningsskador. Det är viktigt att det vid en nybyggnation
tas höjd för att behålla vägens prestanda så att fordon fortsatt kan trafikera
vägen och att i samråd med vägföreningen som är samma som Långvreten
och Näshagens samfällighetsförening hitta lösningar för byggtrafik.
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2020.191
Datum: den 16 juli 2020 18:58:51

Hej

Jag motsäger mig bygget på Finnviksvägen 9.
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: yttrande till förhandsbesked tibble-önsta 4:40
Datum: den 14 juli 2020 17:05:13

Hej,
 
Jag är styrelseordförande i Långvreten-Näshagens samfällighetsförening, org. 716419-0816.
 
Jag fick kännedom om ett pågående utredning om förhandsbesked på tomten tibble-önsta 4:40
som gränser till samfällighetens vägar (dnr BYGG2020.2020-191).
 
Enligt lantmäteriet är tomten inte avstyckat och en förrättning finns inte än (ärende AB20864).
Beräknad tid tills ärendet påbörjas handlägga är 9 månader enligt lantmäteriet.
Eftersom en byggnad på tibble-önsta 4:40 kommer utnyttja samfällighetens vägar enligt
ritningen bestrida styrelsen för samfälligheten Långvreten-Näshagen, org 716419-0816, allt
bebyggelse på tomten tills tomten är avstyckat från lantmäteriet och en förrättning att tomten
blir en del av samfälligheten finns.
 
Mvh

Lars

När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här
finns information om hur KI behandlar personuppgifter. 

Sending email to Karolinska Institutet (KI) will result in KI processing your personal data. You can read more about
KI’s processing of personal data here. 
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande BYGG.2020.191
Datum: den 28 juli 2020 08:53:37

Hej!

Vi har fått brev om grannhörande för diarienummer BYGG.2020.191.

Vi har en del kommentarer och frågor kring denna nybyggnad.

Det här är den andra tomten som styckas från Tibble-Önsta 4:40. Enligt mäklaren som
säljer den första tomten som styckats (BYGG.2019.50) så planeras det upp mot 40 tomter
på den befintliga Tibble-Önsta 4:40. Det innebär att hela fritidsområdet kommer att ändra
sig drastiskt från hur det ser ut idag. 
I Näshagen så är bygglovet 80 kvm, men för BYGG.2019.50 så fick huset vara 120 kvm.
Gäller det även för BYGG.2020.191? 
Hur ser kommunen på att det kan bli ett helt nytt stort villaområde på den befintliga tomten
om den styckas i flera mindre?

Varken BYGG.2019.50 eller BYGG.2020.191 ska tillhöra samfälligheten. Men det finns
inget annat sätt att ta sig till dessa tomter än att åka på samfällighetens vägar. Hur är
tanken där?

Adressen för BYGG.2020.191 är Finnviksvägen 9. Finnviksvägen 9 ligger långt från
tomten och just nu finns det en stig mellan Finnviksvägen och Mjölkarvägen. Är det planer
på att denna stig ska göras om till en bilväg? Det kommer i så fall innebära väldigt mycket
mer trafik på Mjölkarvägen då många som åker till Näshagen kanske kommer att välja att
gena genom Lövsta istället. Det motsätter vi oss naturligtvis om så är fallet. Dessutom
antar vi att de som bor i Lövsta inte tycker att det är en bra idé med mer trafik på deras
vägar. 

Enligt ordföranden för samfälligheten så har lantmäteriet ännu inte avstyckat tomten. Bör
inte det ske först innan ett bygglov kan ansökas?
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sandqvist 

Bygglovshandläggare 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

Erik.Sandqvist@upplands-bro.se 

BYGG.2020.214 

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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Marklov för ändring av marknivå och 
anordnande av vändplan på fastigheten Viby 
19:18 

Ärendet utgår
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Ulla Wiesner 

Nämnd sekreterare 

   

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2020-07-13 BMN 20/0007  

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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Sammanträdestider för Bygg- och 
miljönämnden 2021 

Förslag till beslut 

Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden och dess beredning för år 

2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kansliavdelning 

har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden 

och dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden 

föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 

sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 

Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 

ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

I den mån det går sammanträder nämnden på torsdagar. I förslaget har det även 

lagts in ett förslag om eventuellt sammanträde i juli. 
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Datum Vår beteckning 2 (2) 
BMN 20/0007 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 juli 2020

Barnperspektiv 

När och var nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn 

och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas 

under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som 

behandlas i nämnden. 

Kommunledningskontoret 

Sara Lauri 

Kanslichef 

Beslut sänds till 

 Samtliga ledamöter i Bygg- och miljönämnden.

 Kommunstyrelsen i Upplands-Bro

Bygg- och miljönämndens beredning 

kl.15:00 

Bygg- och miljönämnden kl. 15.00 

21 januari 28 januari 

18 februari 25 februari 

15 april 22 april 

12 maj (onsdag) 20 maj 

10 juni 17 juni 

1 juli 8 juli 

16 september 23 september 

7 oktober 14 oktober 

25 november 2 december 




