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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tomislav Dragoja 

   

Bygglovsavdelningen 

   

Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-09-23 BMN 20/0011  

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 tillbyggnad av enbostadshus med 
uterum på fastigheten Kungsängens-Tibble 
1:554 

Förslag till beslut 

1. Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

uterum då förslaget inte är planenligt enligt 9 kap 30 §, Plan- och 

bygglagen, PBL och inte uppfyller villkoren i 9 kap 31 b §.  

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

57 

Bygglovsprövning    3 075 kr 

Kommunicering    2 838 kr 

Summa   5 913 kr   

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 

Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 20 augusti 2020 om att 

bygga till huvudbyggnaden med ett uterum. Den tänkta tillbyggnaden är på 

31,8 kvadratmeter.  

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

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

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

9 kap 31 b § punkt 2, PBL. Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-09-23 BYGG.2020.281 

 
 

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

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

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

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

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

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

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

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

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

1989/90:37 s. 56).  

Förslaget bedöms kunna påverka områdets karaktär negativt och om flera 

fastighetsägare börjar överexploatera dessa tomter i strid med detaljplanen. 

Detaljplanen är fortfarande under genomförandetiden och att tillåta avvikelser 

kan öppna upp att fler boenden vill bygga emot detaljplanen.  

 

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 

i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 

syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 

gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 

enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna.  

Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då 

förslaget inte är planenligt. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-08-20 

 Situationsplan som inkom 2020-08-20 

 Planritning som inkom 2020-08-20 

 Sektionsritning som inkom 2020-08-20 

 Fasader som inkom 2020-08-20 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2020-08-20 

 Yttrande från sökande som inkom 2020-09-18 

 Tjänsteskrivelse 

Ärendet 

Sökande har kommit in med en bygglovsansökan den 20 augusti 2020 om att 

bygga till huvudbyggnaden med ett uterum. Den tänkta tillbyggnaden är på 

31,8 kvadratmeter.  

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 0901 som vann laga kraft på 20 oktober 2011. 

Genomförandetiden är 10 år, till 20 oktober 2021.   
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2020-09-23 BYGG.2020.281 

 
 

Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 160 kvadratmeter för 

enplanshus och högst 40 kvadratmeter byggnad area för uthus/garage. De har 

carport/förråd på ca 33 kvadratmeter. Sökandes huvudbyggnad har idag en 

byggnadsarea på ungefär 142,1 kvadratmeter.  

 

Med den föreslagna åtgärden blir den sammanlagda byggnads arean för 

huvudbyggnaden 173,9 kvm och byggrätten överskrids med 13,9 kvm dvs ca 

8,6%. Förslaget avviker dessutom att uterummet placeras närmare tomtgräns 

än 4,5 meter. Tillbyggnaden är tänkt att placeras cirka 2,8 meter från 

tomtgränsen. 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats ut till berörda sakägare 28 augusti 2020 enligt 9 kap 25 § 

PBL. Boende grannar i BRF:en har mottagit underrättelse även om de inte är 

lagfarna ägare.  

Det har inte inkommit några synpunkter från grannar. Sökande har skickat 

synpunkter på tjänsteskrivelse och förslag till beslut. 

Utformning och skäl till beslut 

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

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

Åtgärden bedöms inte heller som av begränsad omfattning och nödvändig för 

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

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

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

begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 

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

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

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

när detaljplanen utformades. En grundläggande förutsättning för att en 

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

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Vägledning 

för vad som avses med “detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte” 

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

1989/90:37 s. 56).  

Förslaget bedöms kunna påverka områdets karaktär negativt och om flera 

fastighetsägare börjar överexploatera dessa tomter i strid med detaljplanen. 

Detaljplanen är fortfarande under genomförandetiden och att tillåta avvikelser 

kan öppna upp att fler boenden vill bygga emot detaljplanen.  

 

En avvägning har gjorts mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset 

i att gällande detaljplaner ska respekteras och användas ändamålsenligt så som 

syftet var när detaljplanen antogs. Detta demokratiska beslut är fortsatt 

gällande och ska respekteras. Det allmänna intresset bedöms väga tyngre än det 

enskilda intresset av det som framgår av ansökningshandlingarna.  
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Förvaltningen föreslår att Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov 

för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på den angivna fastigheten då 

förslaget inte är planenligt. 

Barnperspektiv 

Förslaget påverkar inte direkt barnens miljöer. Uterummets placering är skymd 

från allmänna gator. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-08-20 

2. Situationsplan som inkom 2020-08-20 

3. Planritning som inkom 2020-08-20 

4. Sektionsritning som inkom 2020-08-20 

5. Fasader som inkom 2020-08-20 

6. Förslag till kontrollplan som inkom 2020-08-20 

7. Yttrande från sökande som inkom 2020-09-18 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

X

2020-09-07 0,5

X

X

31,8

X X Limträ NCS 8500-N

Kanalplast med svarta profiler.
avvattning Lindab Ral 9011,
fönsterramar antracitgrå
DC387-RSL 9008

X

X X

X

Assently: 9f3aee4fda0ce7b8b8f1473bccc1f10ce85bbf68d8edb57d5e420193ae54a154a101087e9c81f1a2d28e6a82fbb4f9b1df32168987f94b0219e119a214cbff82
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Uterum, ingen uppvärmning På plintar med trallbjälklag

X X
X

X

X
X

Hej, Behöver er hjälp med skyndsam hantering. Har tyvärr felaktigt uppfattat bygglovet på mitt
hus med att 40kvm uterum enligt detaljplan 0901 medges som komplementshus utan bygglov
enligt attefallsprincipen. Uterumet är på grund av missförståndet redan beställt. Behöver därför er
hjälp med denna skyndsamma hantering.

Utrerummet är för övrigt ett Wilab Garden modell pulpet, se miljöfoto. Uterummet är tänkt att stå
på trall som vilar på plintgrund. Uterummet förses ej med några installationer.

Grannarna och föreningen har gett sitt medgivande. Föreningen äger marken mot skogen som är
sankmark och ej kan bebyggas. Tomten ligger väldigt skyddad med huset mot skogen på
"baksidan". Uterummet kommer inte knappt synas från vägen då jag på ena gaveln ska bygga ut
trall med insynsskydd samt häck som växer upp.

Återigen, tacksam för snabb hantering.

Assently: 9f3aee4fda0ce7b8b8f1473bccc1f10ce85bbf68d8edb57d5e420193ae54a154a101087e9c81f1a2d28e6a82fbb4f9b1df32168987f94b0219e119a214cbff82
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

Assently: 9f3aee4fda0ce7b8b8f1473bccc1f10ce85bbf68d8edb57d5e420193ae54a154a101087e9c81f1a2d28e6a82fbb4f9b1df32168987f94b0219e119a214cbff82



110 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:554 - BMN 20/0011-2 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:554 : Ansokan_450927

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

X X
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Assently: 9f3aee4fda0ce7b8b8f1473bccc1f10ce85bbf68d8edb57d5e420193ae54a154a101087e9c81f1a2d28e6a82fbb4f9b1df32168987f94b0219e119a214cbff82



110 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:554 - BMN 20/0011-2 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:554 : Ansokan_450927

Hantering av personuppgifter: 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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TECKENFÖRKLARING

Tomtgräns

TILLBYGGNAD

BEF BYGGNAD

TILLBYGGNAD AV UTERUM
FASTIGHET: KUNGSÄNGEN TIBBLE 1:554
UPPLANDS-BRO KOMMUN

UPPRÄTTAD AV: NT
2020-08-18

BYGGLOVSHANDLING
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TERRASS

WC/D

3.6m²

SOVRUM 3

10.5m²

ENTRÉ

4.0m²

VUK

TT

VP

FM

ST

KLV

5.9m²

TM

BAD

4.6m²

K F

SOVRUM 2

10.5m²

HALL

4.0m²

VARDAGSRUM/KÖK

45.9m²

ALLRUM

15.1m²

KLK

2.7m²

SOVRUM 1

13.4m²

B B

UTERUM

31.8m²

ENTRÉPLAN

FÖRKLARINGAR

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1

A3

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNANT
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SEKTION B-B MOT FRAMSIDA

FÖRKLARINGAR

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1

A3

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNANT
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FÖRKLARINGAR

NY UTERUM AV LIMTRÄSTOMME MÅLAS MED

FÄRGKULÖR NCS 8500-N

KANALPLASTTAK DIMENSIONERAD FÖR

SNÖZON 1,5

4ST SKJUTDÖRRSPARTIER AV ALUMINIUM

MED FÄRGKULÖR ANTRACIT GRÅ DC

387-RAL 9008

TAKAVVATTNING TYP LINDAB MED

FÄRGKULÖR RAL 9011

FASAD MOT FRAMSIDA

FASAD MOT VÄNSTER

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1

A3

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNANT
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FASAD MOT BAKSIDA

FASAD MOT HÖGER

FÖRKLARINGAR

NY UTERUM AV LIMTRÄSTOMME MÅLAS MED

FÄRGKULÖR NCS 8500-N

KANALPLASTTAK DIMENSIONERAD FÖR

SNÖZON 1,5

4ST SKJUTDÖRRSPARTIER AV ALUMINIUM

MED FÄRGKULÖR ANTRACIT GRÅ DC

387-RAL 9008

TAKAVVATTNING TYP LINDAB MED

FÄRGKULÖR RAL 9011

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1

A3

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGNANT
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Kontrollplan enligt PBL 
 
 
Uppdragsnamn: Byggnation av Uterum i Upplands-Bro Kommun 
Diarienummer: Fastigheten KUNSÄNGENS-TIBBLE 1:1554 

 
 
 
Upprättad: 2020-08-20 

Beslutad:  

Reviderad:  

Bygglov : BYGG.2016.513 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Certifierad RISE SC0113-12 
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Orienterande projektbeskrivning 
Kortfattad beskrivning av projektet: 
Byggnation av uterum Willab Garden modell Pulpet på Tibble Skogsväg 40, 
Kungsängen. 
 
Tidplan 
Ca 2 veckor från bygglov och startbesked 
Boende 6-8 veckor 
 
Byggherre 
Privatperson:   
  

 
   

  
   

   

 

 
  

 
michel.tabrizi@afry.com 
 
Projektörer 
Arkitekt:   
Företag:  AFRY 
Kontaktperson: Nikola Trajkovski, nikola.trajkovski@afry.com 
 
Konstruktör:   
Företag:   
Kontaktperson:  
 
VS-projektör:   
Företag:   
Kontaktperson:   
   
Vent-projektör:   
Företag:   
Kontaktperson:   
  

Elprojektör:   
Företag:   
Kontaktperson:   
 
Sakkunniga 
Brand:  
Företag:   
Kontaktperson:  
 
Akustik:   
Företag   
Kontaktperson:  
 
tillgänglighet:   
Företag   
Kontaktperson:  
 
Totalentreprenör 
Företag:   Bygger i egen regi 
Kontaktperson:  
   
Underentreprenörer  
Företag: Mark  
Kontaktperson:  
   
Företag: Stomme  
Kontaktperson:  
   
Företag: Ventilation  
Kontaktperson:  
   
Företag: El  
Kontaktperson:  
   
Företag: Hiss  
Kontaktperson:  
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Gällande lagar och bestämmelser 
PBL SFS 2010:900 med ändring till SFS 2019:949 
PBF SFS 2011:238med ändring till SFS 2019:1085                                                                                  
BBR28 BFS 2011:6 med ändring till BFS 2019:2 
EKS11 BFS 2019:1 
 
 
Kontroll 
Som ett led att uppfylla kravet i PBL avseende byggherrens kontroll, skall 
kontroll ske enligt denna kontrollplan. 
 
”Ansvarig” bevakar att kontrollpunkten är rätt utförd gentemot 
”lagrum/krav”, samt intygar detta genom signering i därför avsedd kolumn. 

Alternativt intygar samtliga sina kontrollpunkter i ett sammanfattande intyg. 
I det fallet signerar KA. 
Signering skall ske med penna, ej digitalt. 
 
KA samlar samtliga signerade planer alternativt intyg. 
 
KA sammanställer signerade kontrollplaner, intyg, protokoll mm i ett 
utlåtande som skall redovisas vid slutsamrådet med byggnadsnämnden. 
 
KA skall kontinuerligt besöka arbetsplatsen för att förvissa sig om att 
entreprenörernas egenkontroll fungerar, samt i erforderlig omfattning deltaga 
vid besiktningar och provningar. 
 
Byggnadsnämnden skall besöka arbetsplatsen minst en gång. 

 
Förklaring förkortningar:     EK=Egenkontroll,     I=Intyg,     P=Protokoll,     A=Anmälan till Stadsbyggnadskontoret,     D=Dokument  

 
Kontrollpunkter 

 
Lagrum/ 

krav 

 
Kontrollsätt 

/ typ av dokument 

 
Tidpunkt för 

kontroll 

 
Kontrolleras av 

 
Datum & 
signering 

 
Bilaga 

nr 

0. Myndigheter mm       
Behov av sakkunniga 
 
 
 

PBL 10:8, 
PBF 7§2-4 

 Inför tekniskt 
samråd 

KA   

Startbesked PBL 10§3, 23-24 D Innan 
produktionsstart 
Notera datum för 

startbeskedet 
 

KA   

       
1. Inledning 
 

BBR 1      

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper BBR 1:4 
PBF 4§1-2 

EK Under projektering    

Produkter byggda på plats med krav på CE-märkning ( 
kolla med resp. projektör ) 
 

BBR 1:4 
PBF 4§1-2 

 

EK Till KA:s utlåtande Entreprenör   

2. Allmänna regler 
 

BBR 2 
 

     

       
3. Utformning 
 

BBR 3 
 

     

       
4.  Bärförmåga, EKS 11      
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Förklaring förkortningar:     EK=Egenkontroll,     I=Intyg,     P=Protokoll,     A=Anmälan till Stadsbyggnadskontoret,     D=Dokument  
 

Kontrollpunkter 
 

Lagrum/ 
krav 

 
Kontrollsätt 

/ typ av dokument 

 
Tidpunkt för 

kontroll 

 
Kontrolleras av 

 
Datum & 
signering 

 
Bilaga 

nr 

     Stadga och Beständighet 
 

BFS 2019:1 

Dimensioneringskontroll 
 

25§, EKS I Efter avslutad 
projektering 

Willab Garden   

Mottagningskontroll av material och produkter 
 

26§, EKS EK Produktion Entreprenör   

Utförandekontroll (27§, EKS)  
 

27§, EKS I Produktion Entreprenör   

5. Brandskydd 
 

BBR 5 
 

     

       
6. Hygien, Hälsa & Miljö  
 

BBR 6 
 

     

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
 

BBR 6:962 EK Under projektering Entreprenör   

Tätskikt tak mm BBR 6:53 och 
6:952 

EK Under projektering 
Produktion 

Arkitekt 
Entreprenör 

  

7. Bullerskydd 
 

BBR 7 
 

     

       
8. Säkerhet 
 

BBR 8 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Skydd mot fall BBR 8:2 EK Under projektering Arkitekt   
Skydd mot sammanstötning och klämning BBR 8:3 EK Under projektering 

Produktion 
Arkitekt 

Entreprenör 
  

9. Energihushållning 
 

BBR 9 
 

     

       
10. Krav på bredbandsanslutning  
 
 

      

       
Avslut och ansökan om slutbesked 
 

      

Relationshandlingar till Stadsbyggnadskontoret. 
 

Enligt beslut vid 
tekniskt samråd 

D 
Handlingar överlämnas till  
KA för vidarebefordran till 

Stadsbyggnads 
kontoret  

Enligt ök med SBK 
 
 
 
 

KA   

KA:s utlåtande inför slutsamråd och ansökan om 
slutbesked 

PBL 10§11 D, A Inför slutsamråd KA   
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Förklaring förkortningar:     EK=Egenkontroll,     I=Intyg,     P=Protokoll,     A=Anmälan till Stadsbyggnadskontoret,     D=Dokument  
 

Kontrollpunkter 
 

Lagrum/ 
krav 

 
Kontrollsätt 

/ typ av dokument 

 
Tidpunkt för 

kontroll 

 
Kontrolleras av 

 
Datum & 
signering 

 
Bilaga 

nr 

 
Slutsamråd på plats om BN önskar 
KA anmäler. 
 

PBL 10§30-33 A, P  BN   
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Här kommer mitt yttrande: 
 
Tycker förlaget till beslut är väldigt negativt och skulle vilja att ni omprövar det. Det drabbar mig 
hårt personligen då huset som sagt är beställt. Leveransen är redan planerad. 
 
Kan vi ses på en kaffe i området så får jag visa dig projektet? 
 
Jag förstår de 2 avvikelserna men det borde gå att hantera och föreslå till nämnden att bifall ska 
ges. 
 
Det ena är avståndet till tomtgräns mot skog. Det är föreningens mark/skog vilka gett sitt 
godkännande. Den avvikelsen är inte av vikt. 
 
Det andra är gränsen för huvudbyggnad om 160kvm. Utehuset som planeras är en lätt 
konstruktion med glaspartier på veranda och långt ifrån permanent. Mitt hus ligger också väldigt 
dolt mot skogen och grannarna är positiva. 
 
Den viktigaste frågan är om förslaget påverkar området negativt som påstås i skrivelsen vilket 
förstås inte stämmer. Området ser helt enkelt inte ut som i er dator längre. Det finns stora 
altanbyggen, plank, räcken mm som långt ifrån alla är byggda fackmässiga. Det flesta är förstås 
fina och förgyller området. Många altanbyggen och staket gör långt större påverkan än förslaget. 
Området är redan fått sin karaktär och jag menar bestämt att om det planerade utehuset skulle 
kunna byggas på i princip alla 51 hus så skulle det inte synas då det är på ”baksidan”. Ett fåtal hus 
i mitten skulle visa utehusen samt att flygfotot skulle förändras. Det är en väldigt liten påverkan 
om ingen om man promenerar längs med gatan. Om ni följer med på en rundvandring så ser ni att 
det påståendet stämmer. 
 
Till att området förändras så finns det mig veterligen minst 2 godkända bygglov på tillbyggnader 
om ca 30kvm som gör att ett beviljande borde vara möjligt. Se byggloven på Tibble Skogsväg 18 
och 36 samt vidhäftiga altanbyggen till er bedömning. 
 
Tack för omprövning av förslag samt att ni ses på rundvandring. 
 
Vi kan väl höras på telefon imorgon och stämma av tid för platsbesök 
 
Vi hörs 

Med Vänliga Hälsningar/ Best Regards 

 
 

 

AFRY  
SE-169 99 Stockholm 
Visit: Frösundaleden 2A 
afry.com | Linked In  

 

ÅF and Pöyry have come together in AFRY. 
We don’t care much about making history. We care about making future. 
#signofaction 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 2020-09-22 BMN 20/0011 

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
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-1

1
-0

3
  

Förhandsbesked för avstyckning och 
nybyggnad av 2 st. enbostadshus på 
fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar positivt förhandsbesked för

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 med

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

2. Villkor för bygglov:

- Bygglovspliktiga åtgärder är planenliga.

- För huvudbyggnader uppfylls lagstadgade krav och föreskrifter

för inomhusbuller.

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

57.

Beslut om förhandsbesked meddelas fyra veckor efter det att

tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL har löpt ut och avgiften för

förhandsbeskedet sätts därför ned med fyra femtedelar, enligt 12

kap. 8a § PBL.

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 

Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 

fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 i Håbo-Tibble och en avstyckning av fastigheten 



111 Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 2 st. enbostadshus på fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 - BMN 20/0011-1 Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 2 st. enbostadshus på fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 : Förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 2 st. enbostadshus på fastigheten Tibble-Ålsta 6:14

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-09-22 BMN 20/0011 

 
 

 

så att två fastigheter bildas. Ärendet avser en åtgärd som är belägen innanför 

detaljplanerat område. 

Försvarsmakten har fått handlingarna på remiss och motsätter sig ett positivt 

förhandsbesked. Bygg- och miljönämnden konstaterar dock att den önskade 

avstyckningen är planenlig.  

Bygg- och miljönämnden meddelar ett positivt förhandsbesked med villkor att 

bygglovspliktiga åtgärder är planenliga. Ett ytterligare villkor är att för 

huvudbyggnader ska lagstadgade krav och föreskrifter för inomhusbuller 

uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-07-06  

 Situationsplan, Skissförslag som inkom 2020-07-06 

 Byggnadsplan för del av Ålsta (Byggnadsplan 6501-F) fastställd 

1965-01-20 

 Yttrande, Försvaret som inkom 2020-09-01  

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15  

 Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 2020-10-06 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 

fastigheten Tibble-Ålsta 6:14. Ansökan avser vidare en avstyckning av 

fastigheten så att två fastigheter bildas med en area på ca 1230 kvm vardera. 

Med ansökan följer illustrationer på två nya huvudbyggnader med ca 90 kvm 

byggnadsarea vardera, samt tänkt utnyttjande av fastigheterna i övrigt. 

Sökanden anger att man avser riva ett befintligt hus. Förhandsbesked ges dock 

inte för rivningslov. 

Gällande detaljplan  

Ärendet avser en åtgärd som är belägen innanför detaljplanerat område 

(Byggnadsplan 6501-F). Detaljplanen fastställdes 1965 med huvudsakligt syfte 

att möjliggöra fritidsbebyggelse. Detaljplanen anger en minsta tomtstorlek om 

1200 kvm samt ger en byggrätt för huvudbyggnad om 80 kvm och för uthus 30 

kvm. För huvudbyggnad anges en byggnadshöjd på upp till 3,7 m och för uthus 

upp till 3,0 m. Byggnad får endast uppföras i en våning. Detaljplanen har inga 

restriktioner för inredande av vind och anordnande av källare. 

Detaljplanen anger som del av syftet att bebyggelsen inte ska påkalla 

anläggande av avloppsledningar. Kommunfullmäktige har dock 2018-06-13 i 

beslut om VA-plan angett att utbyggnad av kommunalt VA till området ska ske 

under perioden 2020-2028, med högsta prioritering i utbyggnadsordning 

jämfört med de övriga närliggande områden som ska byggas ut under perioden. 

Permanentningsgrad i området är enligt VA-planen 59%. 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2020-09-22 BMN 20/0011 

 
 

 

Yttranden och remisser  

Fastigheten ligger utanför riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält samt 

Rosersbergs övningsfält, men inom dess påverkansområde. Försvarsmakten har 

fått handlingarna på remiss och motsätter sig ett positivt förhandsbesked. Man 

anför att tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse riskerar att påtagligt 

skada riksintresset på sikt. Enligt yttrandet saknar man dock kunskap om de 

planmässiga förutsättningarna i aktuellt område. 

Inom påverkansområdet gäller förordnande enligt 12 kapitlet 4 § plan- och 

bygglagen (PBL 1987:10), innebärande att t ex beslut om bygglov eller 

förhandsbesked för nyetablering av bostadshus ska prövas av Länsstyrelsen 

och samrådas med Försvarsmakten. Förordnandet gäller dock inte för 

planenliga beslut inom detaljplanelagt område. 

Kommunicering med sökande 

Sökande har 2020-09-22 beretts möjlighet att bemöta Bygg- och 

miljöavdelningens synpunkter och har 2020-10-06 inkommit med yttrande, 

bilaga 5. 

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. Där anges bland annat att 

markområden ska användas för det ändamål som de är bäst lämpade för med 

hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, samt att bebyggelse ska utformas och 

placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och 

naturvärden på platsen. Vidare anges att vid en prövning av t ex 

förhandsbesked ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

Sökanden har i detta ärende dock begärt förhandsbesked för åtgärder inom ett 

område med detaljplan. Detaljplanen utgör i sig en form av förhandsbesked och 

bestämmelserna i 2 kap. PBL beaktades vid dess antagande, vilket även gäller 

när det är fråga om en äldre plan. Den anger med juridiskt bindande verkan om 

en viss åtgärd kan tillåtas. Sökanden har dock uppgett att lantmäteriet 

efterfrågar ett förhandsbesked innan beslut om avstyckning. Bygg- och 

miljönämnden konstaterar att den önskade avstyckningen är planenlig. 

Ansökan om förhandsbesked gäller även uppförande av två nya hus, vilket ska 

förstås som två huvudbyggnader i form av enbostadshus. Bygg- och 

miljönämnden framhåller att ett positivt förhandsbesked gäller planenliga 

åtgärder, vilket skrivs in som ett villkor i beslutet. Beslut i enlighet med detta 

förhandsbesked kan därför fattas med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen 

(PBL). Som upplysning har Bygg- och miljönämnden alltid möjlighet att pröva 

åtgärder som innebär avvikelser med stöd av 9 kap. 31 b och 31 c §§ Plan- och 

bygglagen (PBL), men det sker då utan stöd av beslutet om förhandsbesked. 

Även fast av Kommunfullmäktige antagen budget, nämndens riktlinjer och ny 
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lagstiftning ger att bygglovsärenden i omvandlingsområden ska hanteras 

generöst och konstruktivt, kan inte resultat av länsstyrelsens prövning av ett 

beslut om liten avvikelse eller av eventuella besvär förutses. 

Upplands-Bro kommun har genom antagande 2017 av Fördjupad översiktsplan 

för landsbygden visat att en förädling av befintliga fastigheter inom 

påverkansområdet för försvarets riksintresse är möjlig utan risk för 

inskränkningar i den militära verksamheten och skada på riksintresset. Bygg- 

och miljönämnden anser dock att det i ärenden om bygglovsprövning är 

angeläget att särskilt uppmärksamma byggnaders utformning med hänsyn till 

reducering av inomhusbuller. Ett villkor för förhandsbeskedet är därför att 

sökanden vid bygglovsprövningen redovisar att lagstadgade krav och 

föreskrifter för inomhusbuller uppfylls. Villkoret ser Bygg- och miljönämnden 

som en förtroendeskapande åtgärd i samband med nybyggnation inom 

försvarets påverkansområde oavsett om hälsofarligt buller kan påvisas eller ej. 

 

Övrigt  

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 

det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har beviljats 

och startbesked getts. 

Sökanden har angett att VA inte ska installeras före utbyggnaden av 

kommunalt VA i området. Bygg- och miljönämnden noterar dock att en 

ansökan om enskild avloppsanläggning annars behöver skickas in med 

bygglovsansökan. 

 

Barnperspektiv 

Bygg- och miljönämnden bedömer att sökt åtgärd förbättrar områdets 

bostadskvaliteter av betydelse inte minst för barn där. Om än marginellt 

innebär åtgärden att underlaget för förskola och skola i kommundelen stärks. 

  

Bygg- och miljönämnden 

 

Börje Wredén 

Ordförande   Andreas Åström 

1:e vice ordförande 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-06  

2. Situationsplan, Skissförslag som inkom 2020-07-06  

3. Yttrande, Försvaret som inkom 2020-09-01  

4. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15  

5. Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 2020-10-06  

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-09-22 BYGG.2020.231  

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 avstyckning samt rivning 
av befintlig byggnad och nybyggnad av 2 st. 
enbostadshus  

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 med stöd 

av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kap. 9, 10 §§ 

Miljöbalken. 

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

Förhandsbesked:  6 720 kronor 

Summa:  6 720 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 

Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 

fastigheten Tibble-Ålsta 6:14. I ansökan föreslås två nya byggnader med ca 90 

kvm byggnadsarea (BYA) och ca 180 kvm bruttoarea (BTA), i två plan vardera 

samt tilltänkt avstyckning med en fastighetsarea på ca 1230 kvm per fastighet. 

 

Aktuell fastighet ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk för 

riksintresse: Kungsängens övnings- och skjutfält samt Rosersbergs övningsfält, 

vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 

3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 

Riksintressets värde består i fältens funktion för övning av Försvarsmaktens 
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huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment 

genomföras med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt 

som riskområdena är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- 

och skjutfält samt Rosersbergs övningsfält har kapacitet för samövningar med 

helikopterförband. Sådana övningar kan enbart genomföras på särskilt 

anordnad mark som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. För denna typ av 

verksamhet krävs ett miljötillstånd där verksamheten avvägs mot eventuella 

störningar som exempelvis buller. Påtaglig skada på riksintresset bedöms 

uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta begränsningar i vilken 

verksamhet som kan utföras på skjutfältet. För riksintresset är det av stor 

betydelse att ny störningskänslig eller utökad bostadsbebyggelse inte tillåts i 

sådan närhet av skjutfältet att det kan komma att begränsa Försvarsmaktens 

verksamhet vid en tillståndsprövning. 

 

Ur Försvarsmaktens yttrande ”Fastigheten beräknas att utsättas för bullernivåer 

som överskrider rekommenderade ljudnivåer vid bostäder för både finkalibrig 

och grovkalibrig ammunition som Försvarsmakten bevakar. De riktvärden som 

Försvarsmakten utgår ifrån är Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) 

för finkalibrig ammunition och regeringens beslut från 1998-04-06 

(Fö98/928/MIL) för grovkalibrig ammunition. 

 

Försvarsmakten bedömer att ansökan om avstyckning samt förhandsbesked för 

två st. tillkommande byggnader möjliggör till utökat boende på fastigheten. 

Försvarsmakten motsätter sig således förhandsbesked och avstyckning beviljas 

med risk att ge påtagliga skada på riksintresset. Antalet boende och antalet 

störningskänslig bebyggelse som påverkas av buller är en betydande faktor 

som kan innebära begränsningar i tillståndet. Det är av stor betydelse att sådana 

begränsningar av verksamheten inte tillkommer då det innebär minskade 

möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva krigsförband. 

 

Att bevilja förhandsbesked och efterföljande bygglov på den aktuella 

fastigheten bedöms dessutom kunna få prejudicerande verkan och medföra 

påtaglig risk för tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse”. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-07-06 

 Situationsplan, Skissförslag som inkom 2020-07-06 

 Yttrande, Försvaret som inkom 2020-09-01 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 

 Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 2020-10-06 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 

fastigheten Tibble-Ålsta 6:14. I ansökan föreslås två nya byggnader med ca 90 
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kvm byggnadsarea (BYA) och ca 180 kvm bruttoarea (BTA), i två plan vardera 

samt tilltänkt avstyckning med en fastighetsarea på ca 1230 kvm per fastighet. 

 

Aktuell fastighet ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk för 

riksintresse: Kungsängens övnings- och skjutfält samt Rosersbergs övningsfält, 

vilket är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 

3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 

Riksintressets värde består i fältens funktion för övning av Försvarsmaktens 

huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment 

genomföras med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt 

som riskområdena är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- 

och skjutfält samt Rosersbergs övningsfält har kapacitet för samövningar med 

helikopterförband. Sådana övningar kan enbart genomföras på särskilt 

anordnad mark som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. För denna typ av 

verksamhet krävs ett miljötillstånd där verksamheten avvägs mot eventuella 

störningar som exempelvis buller. Påtaglig skada på riksintresset bedöms 

uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta begränsningar i vilken 

verksamhet som kan utföras på skjutfältet. För riksintresset är det av stor 

betydelse att ny störningskänslig eller utökad bostadsbebyggelse inte tillåts i 

sådan närhet av skjutfältet att det kan komma att begränsa Försvarsmaktens 

verksamhet vid en tillståndsprövning. 

 

Gällande detaljplan 
Ärendet avser en åtgärd som är belägen innanför detaljplanerat område 

(Byggnadsplan 6501-F). Syftet med detaljplanen är för fritidsbebyggelse vars 

användande icke påkallar anläggande av avloppsledningar. Detaljplanen 

medger en byggrätt för huvudbyggnad om 80 kvm och uthus 30 kvm med upp 

till en våning. 

 

Yttranden och remisser 

Fastigheten ligger inom riksintresse för försvaret samt inom påverkansområde 

för buller. Försvarsmakten har fått handlingarna på remiss och inkommit med 

invändningar mot förslaget. 

Kommunicering med sökande 
Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter. 2020-……. 

har inkommit …………………….. 

 

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. 

Bestämmelserna i 2 kap. PBL anger bland annat att prövning av ärenden om 

förhandsbesked ska syfta till att markområden används för det ändamål som 
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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). Vid en prövning av förhandsbesked ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen, enligt 2 kap. 1 § PBL.  

9 kap. 17 § plan- och bygglagen, Förhandsbesked 

17 §   Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen. 

3 kap, 9, 10 § § miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden 

9 §   Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 

intressen. 

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 

anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningarna.   

10 §   Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga 

ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 

främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i 

övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 

skall försvarsintresset ges företräde. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att ett positivt förhandsbesked 

inte bör meddelas med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 3 

kap. 9, 10 §§ Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela 

negativt förhandsbesked i ärendet. 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att sökt åtgärd innebär en risk för tillkomst av 

ny störningskänslig bebyggelse på fastigheten. Ett större antal störningskänslig 

bebyggelse och fler boende inom det område som utsätts för beräknade 

bullernivåer från Kungsängens skjut och övningsfält överskridande riktvärdet 

95 dB(C)Lx och/eller 65 dB(A), Prövning av ny bebyggelse inom 

påverkansområde för buller eller annan risk kring Kungsängens övnings- och 

skjutfält kommer att påverka barnens levnadsmiljö negativt i sin helhet och att 

förslaget till beslut därför är positivt ur ett barnperspektiv. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-06 

2. Situationsplan, Skissförslag som inkom 2020-07-06 

3. Yttrande, Försvaret som inkom 2020-09-01 

4. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 

5. Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 2020-10-06 

 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
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Ärendemening

Handläggare

Objekt

Status

Skede

Diarieplan

Kommentar 1

Kommentar 2

Akt hos

Delegation

Nytt Förhandsbesked tjänstärende

Att fördela

Pågående

01 Nytt Ärende

210 Förhandsbesked

E-tjänst

Ärende BYGG.2020.231

Fastighet

TIBBLE-ÅLSTA 6:14 10344135

Sida 1 / 4BYGG.2020.231

2020-07-06
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Initierare

Fakturamottagare

.nu

Fastighetsägare

 

Ombud

Sökande
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Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Hej

Vi vill stycka av fastigheten till 2 fastigheter.

På den nya fastigheten vill vi bygga ett nytt hus enligt

detaljplanen.

På den befintliga fastigheten vill vi riva det gamla huset och

uppföra ett nytt hus enligt detaljplanen.

Vatten och avlopp skall ej installeras före kommunen dragit in VA

till hela området.

Ansökan om avstyckning är redan inlämnad till lantmäteriet men

dom vill att ni lämnar förhandsbesked innan beslut.

Se förslag på hus samt placering mm på bifogad pdf.

vid frågor kontakta mig på 

Ombud

Adress

Efternamn

E-postadress

Förnamn

Ort

Person- /

Organisationsnummer

Postnummer

Telefonnummer

Typ av byggnad

Fritidshus

Äganderätt

Sida 3 / 4BYGG.2020.231
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VA-installationer

Avlopp

Ingen anslutning

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Ingen anslutning
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Solstudie

Solstudien har gjorts  på förs lagen 
byggrätt  med utgångspunkt för  att  se 
förs lagens skuggpåverkan på tomten 
och grannfast ighet. 

Solens placer ing beräknas ut i f rån 
platsens specif ika koordinater ut i f rån 
t idszonen UTC +01,  koordinerad uni-
versel l  t id.  V id sommart id har t ids-
zonen stäl l ts  om t i l l  UTC +02 för  att 
s imulera omstäl lningen av t iden.  De 
t idpunkter under året  som valts  ut  är 
vårdagjämning den 20 mars,  midsom-
marsolstånd den 20 juni ,  höstdagjäm-
ning den 22 september samt v inter-
solstånd den 21 december.  Dessa 
har valts  för  att  täcka in skuggornas 
längd under de fyra årst iderna,  när 
solen står  som högst kontra när solen 
står  som lägst  samt ski l lnaden när 
v intert id stäl ls  om t i l l  sommart id.  Be-
räkningen har gjorts  ut i f rån år  2020, 
varför  exakt datum har angivits . 

I  december månad, v id t idpunkten för 
v intersolståndet,  står  solen som lägst 
och är  uppe kortast  t id.  Därav i l lus-
treras endast två k lockslag.

20  MARS   VÅRDAGJÄMNING

KL.12.00

KL.12.00 KL.12.00

KL.12.00

20  JUNI   SOMMARSOLSTÅND

22  SEPTEMBER   HÖSTDAGJÄMNING 21  DECEMBER   VINTERSOLSTÅND

Orienter ing av huset på s i tuat ionsplanen. 

FÖRKLARINGAR

ALT. 3

1. HALL
2. VARDAGSRUM
3. MATPLATS
4. KÖK
5. SOVRUM
6. TVÄTTRUM
7.  BADRUM
8.  WC
9. ALLRUM
10. SOVRUM
11. BADRUM 
12. SOVRUM
13. ARBETSRUM 

 ENTRÉ

 GROVENTRÉ

ENTRÉPLANPLAN 1

1.

8.

10.9.

10.10.

7.
7.

5.

A

A

B

B

A
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B

B
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3. 4.
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6.
5 

m
et

er

N

S

ÖV

N

S O L S T U D I E  M A R S ,  J U N I ,  S P E T E M B E R  O C H  D E C E M B E R
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22  SEPTEMBER   HÖSTDAGJÄMNING
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FÖRKLARINGAR

1. HALL
2. VARDAGSRUM
3. MATPLATS
4. KÖK
5. SOVRUM
6. TVÄTTRUM
7.  BADRUM
8.  ALLRUM

 ENTRÉ

 GROVENTRÉ

13.42 meter

6.68 m
eter

 ENTRÉPLAN

1.
2.

3.

4.
5.

5.

5.

6. 7.

8.

7

8.

5

PLAN 1

A

A

B

B

C

C

A

A

B

B

H: 1.9M

H: 1.9M

H: 0.7M

H: 1.2M

C

C

C-CA-A B-B

Sekt ioner

P L A N L Ö S N I N G  O C H  S E K T I O N E R

N

S

Ö V

N

Alla mått  anges i  mi l l imeter 
(mm) om inget annat anges.

SKALA 1:100
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Samma sekt ioner som ovan,  gjort  de 
l i te större för  att  göra s i ff rorna på 
måtten mer läsbara.

Entréplan

Rumshöjd 

Vardagsrum och matplats: 

2850 mm

Övriga rum:

2550 mm

Övreplan

Rumshöjd

Al la rum:

från 1200 -  2500 mm

C-CA-A B-B

C-CA-A B-B
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Invändiga mater ia l

Al la tre mater ia len t i l lsammmans 
Kl inker,  v i tgråa väggen och trägolvet.

Badrum kan kläs i  l ika k l inker som golv.
Snygga svarta detal jer  på dusch osv

Trädörr,  a l ternat ivt  l ika färg som vägg.

Terrazzo kl inker. Möj l igt  t rägolv. Vägg och tak. Möj l igt  t rägolv,  bi l l igare var iant.

Jag har valt  mater ia l  som är både 
ekonomiska men som även är  i  har-
moni med husets estet ik . 

Al la mått  är  valda för  att  få f ina detal-
jer  i  huset. 

Ett  l i tet  hus med ett  genomtänkt 
hantverk. 

Plattorna (k l inker)  går jämnt ut  v i lket 
även skapar mindre spi l l  av mater ia l . 
Dvs hela plattor  över golven och inga 
små bitar  här  och där (s jä lvklart  så 
bl i r  det aldr ig så i  verkl igheten) . 

L ika så med al la skåp och köksförva-
r ing. 
Mått  som är anpassade efter  mark-
naden men som gör det möj l igt  att 
snickra det s jä lv  om man så v i l l . 

Inga ”special  mått”.

Golv

Hal l ,  Kök,  Badrum, WC:

Terrazzo kl inker 600x600 mm plattor
ca.  300 kr/kvm på svenska marknaden.

tex i  jämförelse med

Äkta terrazzo 600x600 mm plattor
ca 500 kr/kvm på svenska marknaden.

Vardagsrum, Al l rum, Sovrum:

Trägolv ( furu)  med behandl ing.

Vägg och Tak

Målad,  l jusgrått  upplevs v i t  (den l jus-
gråa färgen gör att  man s l ipper det 
v i ta ref lekterande st ickiga l juset) .

M AT E R I A L
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KÖK, ARBETSYTA

KÖK , HÖGSKÅP 

HALL, FÖRVARING

BADRUM , TVÄTTRUM

UGN

DISKMASKIN

MICRO

KYL FRYS

FLÄKT

Förvar ing och kök

All  förvar ing är  r i tade med stan-
dardmått ,  detta gör det möj l igt 
att  ant ingen platsbygga el ler  att 
köpa stommar i f rån tex.  Ikea och 
köpa f inare luckor. 

Jag har föreslagit  grönt som en 
metafor för  den gröna som ska 
tala för  naturen i  balans med 
kl inkern som är stenen i  naturen 
men s jä lvklart  är  det upp t i l l  hus-
ägaren att  väl ja  s jä lv  v i lken färg 
man vi l l  ha på s ina luckor. 

Elektronik så som kyl ,  f rys ,  disk-
maskin osv förvaras diskret  bak-
om luckorna,  detta gör att  köket 
ser  mer lugnt ut  då det är  ett  l i tet 
hus så v i l l  man försöka förvara så 
mycket som möjl ig bakom luckor.   

Al l t  uppfyl ler  svensk standard i 
kökslängd och antal  förvar ings-
enheter.

Detta är  grundritningar,  t i l l  snick-
arna kan jag lägga t i l l  mer mått 
osv så att  det bl i r  lätt  att  bygga 
efter.

Detta är  grundritningar,  t i l l  snick-
arna kan jag lägga t i l l  mer mått 
osv så att  det bl i r  lätt  att  bygga 
efter.

F Ö R VA R I N G
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O L I K A  FÄ R G VA L

Färgval

Tonerna i  huset på de andra ma-
ter ia lvalen gör det enkelt  att  väl-
ja  andra färger på luckorna.  Al l t 
i f rån v i t  t i l l  svart  gör s ig f int  med 
gråa terrazzo kl inkern,  l jusgråa 
väggarna och trägolvet. 

Här är  några alternat iv :

Samma system det är  r i tat  nu men 
ol ika färger på luckorna.
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Utvändiga mater ia l

Fasad

Dyr alternat iv

Sibir isk lärk

Något dyrare än tex furu el ler  gran,  men 
tar  man med i  beräkningen att  det inte 
behöver målas,  är  det bi l l igare redan 
från dag ett  efter  montage.  Obehandlad 
antar  den efter  ett  tag en vacker s i lver-
grå färg.

Järntr iv iol  hål ler  i  minst  50 år  t rol igen 
längre.  Natur l igtv is  beror det på kval i -
tén på v i rket.  Gran är  att  föredra f ramför 
furu.  Svarta pr ickar skadar inte träet.

Ekonomisk alternat ive:

Granpanel .

Kan vi  få f rån svenska skogar.  Tycker det 
är  ett  mer mi l jövänl igt  a l ternat iv  utöver 
att  den är  f inare i  s in gråa nyans och v i 
jämför med Malmfuro (Norska skogar) . 

Tak

Ljusgrått  (s i lvermetal l ic )  plåt  med klassis-
ka plåtprof i ler. 

L ika så vattenrännan.

Ett  bi l l igare aternat iv :

Svart  papptak funkar också.

Dörrar  och fönster

Vita aluminiumprof i ler  på fönster  om vi 
har  l jusgrått  plåt  tak. 

Svart  prof i ler  om vi  har  svart  papptak.
 

Entré,  fasad mot norr  (hus på tomt A)  och nodöst (hus på tomt B)

Fasad mot syd (hus på tomt A)  och sydväst  (hus på tomt B)

Fasad mot väst  (hus på tomt A)  och 
nordväst  (hus på tomt B)

Groventré,  fasad mot öst  (hus på tomt 
A)  och sydöst (hus på tomt B)

U T VÄ N D I G A  M AT E R I A L
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R E N D E R I N G A R

Renderingar 

Tog l i te bi lder på 3d model len för  att 
få l i te bättre uppfattning på husets 
rumsl igheter och mater ia l . 

Har lagt in några möbler för  att  få en 
uppfattning av mått  och höjd. 

Självklart  så skal l  det in med lampor 
och spottar  senare i  huset men tar 
inte med de i  bi lderna då fokus på 
natur l iga l jus insläppet. 

Var je fönster  har s in funkt ion i  huset. 
Därmed mått  och placer ing på de. 
 

Vy sedd från terrassen.
Juni  k l .17:00

BILD 01
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BILD 02

R E N D E R I N G A R

Vy sedd från matplats.
Juni  k l .15:00
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BILD 03

Vy sedd från entrédörren.
Juni  k l .12:30

R E N D E R I N G A R
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BILD 04

Vy sedd från sovrum.
Nedreplan
Juni  k l .12:30

R E N D E R I N G A R
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R E N D E R I N G A R

BILD 05

Vy sedd från al l rum mot sovrum. 
Övre plan
Juni  k l .08:00
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R E N D E R I N G A R

BILD 06

Vy sedd från sovrum mot sovrum genom
badrum. 
Övreplan
Juni  k l .20:00
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R E N D E R I N G A R

BILD 07

Vy sedd mot sovrums fönster. 
Nedre plan
Juni  k l .08:00
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Förslag på konstrukt ionsprinciper

Sverige har anslut i t  s ig t i l l  EU-direkt iv  som 
säger att  a l la  nya byggnader ska vara så kal l -
ade ”nära nol lenergihus”  f rån år  2020.

Det är  ännu inte tydl igt  exakt v i lka kr i ter ier 
som kommer att  gäl la,  men jag rekommen-
derar  att  bygga båda husen enl igt  passivhus 
standard,  v i lket  innebär att  man måste tänka 
på:

1 .   Väl isolerad konstrukt ion ( tak,  ytter-
vägg)

2. Energisnåla 3-glasfönster
3. Vindtäta hus. 

Minimera energiför luster  genom att  se t i l l 
att  dörrar,  fönster  och fogar är  ordentl igt 
tätade.

4.  FTX -  mekaniskt  vent i lat ionssystem

5.  Större fönster  mot syd för  passiv  sol-
värmevinst  (det är  r i tat  så nu) .

Tekniska detal jer

GRUND

TAK

BÄRANDE INNERVÄGG YTTERVÄGG
STÅENDE TRÄPANEL

MELLAN BJÄLKLAG
BÄRANDE YTTERVÄGG

T E K N I S K A  D E TA L J E R
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GRUND

TAK

BÄRANDE INNERVÄGG YTTERVÄGG
STÅENDE TRÄPANEL

MELLAN BJÄLKLAG
BÄRANDE YTTERVÄGG

GRUND

TAK

BÄRANDE INNERVÄGG YTTERVÄGG
STÅENDE TRÄPANEL

MELLAN BJÄLKLAG
BÄRANDE YTTERVÄGG

GRUND

TAK

BÄRANDE INNERVÄGG YTTERVÄGG
STÅENDE TRÄPANEL

MELLAN BJÄLKLAG
BÄRANDE YTTERVÄGG

GRUND

TAK

BÄRANDE INNERVÄGG YTTERVÄGG
STÅENDE TRÄPANEL

MELLAN BJÄLKLAG
BÄRANDE YTTERVÄGG

Detal jer  är  r i tade efter  ”klassisk” trähus 
pr incip.

Syftet  är  att  gör det lättare sen när kon-
struktör och kontrol lansvar ige kommer in 
i  projektet  och även som ett  underlag för 
diskussion/kalkyl .

V i  tar  detta sen senare i  skedet. 

T E K N I S K A  D E TA L J E R
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Försvarsmaktens motsätter sig att rubricerade åtgärder beviljas, se Försvarsmaktens 

synpunkter under Ställningstagande. 

 

Aktuell fastighet ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk för 

riksintresse: Kungsängens övnings- och skjutfält samt Rosersbergs övningsfält, vilket 

är ett utpekat område av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 

andra stycket miljöbalken. 

 

Riksintressets värde består i fältens funktion för övning av Försvarsmaktens 

huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment 

genomföras med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt som 

riskområdena är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- och 

skjutfält samt Rosersbergs övningsfält har kapacitet för samövningar med 

helikopterförband. Sådana övningar kan enbart genomföras på särskilt anordnad 

mark som fritt kan disponeras av Försvarsmakten. För denna typ av verksamhet krävs 

ett miljötillstånd där verksamheten avvägs mot eventuella störningar som exempelvis 

buller. Påtaglig skada på riksintresset bedöms uppstå då åtgärder medför direkta eller 

indirekta begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på skjutfältet. För 

riksintresset är det av stor betydelse att ny störningskänslig eller utökad 

bostadbebyggelse inte tillåts i sådan närhet av skjutfältet att det kan komma att 

begränsa Försvarsmaktens verksamhet vid en tillståndprövning. 
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Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del samt beskrivningar 

av de olika riksintressenas värden finns att läsa i riksintressekatalogen på 

Försvarsmaktens hemsida: www.forsvarsmakten.se/riksintressen.   

 

Den omgivningspåverkan från skjutfältet som påverkar aktuell fastighet är främst 

buller. En utökning av störningskänslig bebyggelse inom det område som beräknas 

utsättas för överskridande bullernivåer riskerar att på sikt kunna ge påtaglig skada på 

riksintresse Kungsängens övnings- och skjutfält samt Rosersbergs övningsfält. 

Fastigheten beräknas att utsättas för bullernivåer som överskrider rekommenderade 

ljudnivåer vid bostäder för både finkalibrig och grovkalibrig ammunition som 

Försvarsmakten bevakar. De riktvärden som Försvarsmakten utgår ifrån är 

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:15) för finkalibrig ammunition och 

regeringens beslut från 1998-04-06 (Fö98/928/MIL) för grovkalibrig ammunition. 

 

Ställningstagande 
Inkommen remiss avser en ansökan om förhandsbesked för avstyckning av befintlig 

tomt samt rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av två st. tillkommande 

enbostadshus på aktuell fastighet. Underlaget i översänd remiss för Försvarsmakten 

ger inte kännedom om hur stor befintlig byggnad på fastigheten är eller hur stor 

byggrätt gällande detaljplanen avser. Vid rivning samt ersättning av befintlig 

bebyggelse anser Försvarsmakten generellt att en ersättningsbyggnad bör vara 

likvärdig i storlek och funktion för byggnaden som avses rivas. Försvarsmakten gör 

däremot en bedömning i varje enskilt ärende och kan med översänt underlag inte ta 

ställning avseende en eventuell ersättningsbyggnad i nuläget. Försvarsmakten 

bedömer att ansökan om avstyckning samt förhandsbesked för två st. tillkommande 

byggnader möjliggör till utökat boende på fastigheten. Försvarsmakten motsätter sig 

således förhandsbesked och avstyckning beviljas med risk att ge påtagliga skada på 

riksintresset. 

 

Tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse riskerar att påtagligt skada riksintresse 

på sikt. Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet 

vid skjutfältet vid kommande tillståndsprövningar enligt miljöbalken riskerar att få 

begränsningar eller förbud, vilket då påtagligt kan försvåra utnyttjandet av skjutfältet. 

Vid en tillståndsprövning sker bland annat en avvägning mot de eventuella störningar 

som verksamheten avger. Antalet boende och antalet störningskänslig bebyggelse 

som påverkas av buller är en betydande faktor som kan innebära begränsningar i 

tillståndet. Det är av stor betydelse att sådana begränsningar av verksamheten inte 

tillkommer då det innebär minskade möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och 

öva krigsförband. Därför motsätter sig Försvarsmakten att rubricerande åtgärder 

beviljas för rubricerat ärende. 

Att bevilja förhandsbesked och efterföljande bygglov på den aktuella fastigheten 

bedöms dessutom kunna få prejudicerande verkan och medföra påtaglig risk för 

tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse. 

Försvarsmakten önskar få beslut i ärendet översända för kännedom. 
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För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 FYSPLAN, Infrastrukturavdelningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och 

ärendehanteringssystem. 
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Sändlista    

Upplands Bro kommun bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
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Postadress: Kriström Advokatbyrå KB, Box 7184, 103 88  Stockholm  |  Besöksadress: Sveavägen 17, 16 tr, 103 88  Stockholm 

Växel: 08-545 030 70  |   E-post: info@kristrom.se  |  www.kristrom.se   |  Org nr: 969694-9610 

Plusgiro: 14 19 08-4  |  Bankgiro: 5697-8620  |  Bankgiro klientmedel: 844-9605 

Upplands-Bro kommun  2020-10-06 
Samhällsbyggnadskontoret, 
Bygglovsavdelningen,  
Att: Tony Ebrahimi 
 
 
 
Skickas endast per e-post:  
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se; 
tony.ebrahimi@upplands-bro.se 
 
 
 
Ang. Förhandsbesked för avstyckning samt rivning av befintlig byggnad och 
nybyggnad av 2 st. enbostadshus; Ert ärende nr Bygg 2020.231 
 

Med stöd av närsluten behörighetshandling får undertecknad, som ombud för Ulrika Österblom, 

härmed inkomma med yttrande i rubricerat ärende och anföra följande. 

 

1    YTTRANDE 
 

1.1  Ansökan som Upplands-Bro kommun (”Kommunen”) har att pröva är formulerad på så 

vis att förhandsbesked som söks gäller byggnation att utföras i enlighet med rådande 

detaljplan. Ansökan säger dels ”På den nya fastigheten … bygga ett nytt hus enligt detaljplan” 

(undertecknad understrykning), dels ”På den befintliga fastigheten … riva det gamla huset 

och uppföra ett nytt hus enligt detaljplan” (undertecknad understrykning). Bilagt förslag på 

hus samt placering utgör blott exempel på utformandet. Eventuell avvikelse i bilagan i 

förhållande till detaljplanen föranleder inte en prövning av en ansökan som avviker från 

detaljplanens bestämmelser. (Se transumt av e-post från arkitekt som låtit ta fram det 

inlämnade exemplet på utförandet, bilaga 1.) 

 

Inte heller vatten eller avlopp skulle kunna föranleda att sökt åtgärd anses avvika från 

detaljplanen. I ansökan sägs uttryckligen att ”Vatten och avlopp skall ej installeras före 

kommunen dragit in VA till hela området”, vilket Kommunen är planerar att göra och 

således är mycket väl medveten om. 
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1.2  Således, ansökan som ska prövas avser byggnation i enlighet med detaljplanen. Vidare, 

Kommunen har inte att pröva placering och utformning i förhandsbesked. Det finns därför 

anledning att ifrågasätta varför Kommunen i sitt förslag till beslut  

(a)  synes låta jämföra (i) kvm-ytan i ovan nämnt exempel på utformning, med (ii) 

tillåtna kvm-ytor enligt detaljplanen, samt 

(b)  ens omnämner att ansökan innefattar förslag om 90 kvm byggarea för 

respektive hus, samt att detaljplanen medger byggrätt för huvudbyggnad om 

80 kvm och uthus om 30 kvm. 

 

I sammanhanget ska också nämnas det av arkitekten (för ingivet exempel på utformandet) 

påpekade nya reglerna om rätten och möjligheten till tillbyggnad om ytterligare 10 kvm 

utöver de i detaljplanen nämnda 80 kvm för en huvudbyggnad. (Se bilaga 1.) 

 

1.3  Kommunen påstår att fastigheten Tibble-Ålsta 6:14 (”Fastigheten”) ligger inom riksintresse 

för försvaret. Påståendet är fel. Däremot ligger Fastigheten inom det s.k. påverkansområdet, 

d.v.s. inom ett område utanför ett riksintresseområde där åtgärderna kan leda till en påtaglig 

skada på riksintresset.  

 

1.4  Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. När det finns en lagakraftvunnen detaljplan 

har avvägningen mellan olika riksintressen och andra intressen avgjorts genom planbeslutet. 

Frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår inte i den prövning som Kommunen ska 

göra, varför Kommunen inte heller kan grunda ett negativt förhandsbesked på att åtgärden 

skulle medföra påtaglig skada på ett riksintresse. (Se utdrag från www.boverket.se, bilaga 2.) 

 

1.5  Sammanfattningsvis, ansökan avser  

(i)   en fastighet inom detaljplanerat område,  

(ii)  en fastighet utanför riksintresseområde för försvaret, men inom 

påverkansområdet; samt  

(iii)  åtgärd i enlighet med detaljplanen.  

 

Under ovan angivna förhållanden har det inte funnits någon som helst anledning för 

Kommunen att sända remiss till försvaret. Det sagda bekräftas även av uttalande från 
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Länsstyrelsen (se e-postkorrespondens av den 11 – 20 augusti 2020, bilaga 3). Trots det har 

Kommunen av outgrundlig anledning valt att just remittera ärendet till försvaret.  

 

Även om ärendet nu har gått på remiss och försvaret i yttrande har förmedlat sina 

invändningar mot åtgärderna, så är detta inget Kommunen har att beakta. Kommunens 

remitterande av ärendet till försvaret har till att börja med varit fullständigt omotiverat och 

Kommunen ska inte, som man nu låter göra, grunda sitt beslut på yttrande föranlett av sådan 

remiss. Vidare, eventuellt riksintresse har som sagt redan prövats och avgjorts genom 

planbeslutet. Kommunen har inte att pröva de invändningar som försvaret förmedlat i sitt 

yttrande. Inte heller har Kommunen att lägga enbart försvarets tycke och smak till grund för 

Kommunens beslut. 

 

1.6  Avslutningsvis, med hänvisning till vad som framförts ovan har Kommunen att meddela 

positivt förhandsbesked över ansökan. 

 

Med vänlig hälsning 
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Från:

  Avstyckning

Tja,

Förutom om att vara tydlig med att dokumenten är ett förslag och
inga handlingar så kan vi även lägga till att: "enl. nya lagen
om attefallshus, 2020"  

Större attefallshus – 30 kvm – men tillsvidare bara för full

bostadsstandard – annars 25 kvm

Den största förändringen blir som sagt att det är
möjligt att bygga en kompletterande byggnad till din
bostad på en yta upp till 30 kvadratmeter, från
tidigare 25. Kom ihåg att detta har inverkan på om du
har, eller ska bygga, en tillbyggnad. En enkel tumregel
att förhålla sig till är att du utan bygglov kommer att
få bygga på totalt 40 kvadratmeter. Har du ett
attefallshus på 30 kvadratmeter kan du med andra ord
göra en tillbyggnad på din vanliga bostad på upp till
10 kvadratmeter.

Bifogar länken: 

https://www.attefallshus.se/attefallshus-30-kvm-nya-regler-2020/

Idioten är ute på hal is!

Hälsa  ha det bra //

Den mån 6 juli 2020 kl 18:57 

Hej

Det dröjer som vanligt

Idioten är ute på hal is!
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Ha det bra
 

 
 
 

Från:  
 

 
 

! Hoppas allt bra med er. 
 
Hur har det gått med avstyckningen, nått nytt ifrån
kommunen?
 
Hälsa hem!
 
 
--

 
 

 
--

 
Arquitecta
+34 653 310 568
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2020-10-05 Riksintressen vid lov och förhandsbesked - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-i-pbl/riksintressen-vid-lov-och-forhandsbesked/ 1/4

 

PBL KUNSKAPSBANKEN
– en handbok om plan- och bygglagen

Gör din egen PDF

Riksintressen vid lov
och förhandsbesked

Bestämmelserna om riksintressen och påtaglig skada ska tillämpas
vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan. I
vissa situationer gäller detta även marklov. Motsvarande gäller inte
inom detaljplanelagt område.

Prövning av lov utanför detaljplan

I områden utanför detaljplan har markens lämplighet för ett visst ändamål inte
prövats i förväg. Utanför detaljplan ska därför prövningen av förhandsbesked
och bygglov som inte har föregåtts av ett förhandsbesked även innefatta en
lokaliseringsprövning. En sådan prövning innefattar bland annat en bedömning
av om den planerade åtgärden kan medföra en påtaglig skada på ett
riksintresse. Även inom områdesbestämmelser ska förhandsbesked och bygglov
som inte har föregåtts av ett förhandsbesked prövas mot bestämmelserna om
riksintressen i de delar som inte redan har prövats i områdesbestämmelserna.

Har kommunen i översiktsplanen utvecklat hur kommunen avser att tillgodose
de olika riksintressena, så är det ett stöd i en sådan prövning.

Det �nns några undantag från kravet på att bygglov utanför detaljplan ska
prövas mot bestämmelserna om riksintressen. Det gäller när ett en- eller
tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten
tillbyggnad. Sådana kompletteringsåtgärder är ofta bygglovsbefriade, men i de
fall en bygglovsprövning krävs, ska lovet inte prövas mot bestämmelserna om
riksintressen.

Marklov och rivningslov

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 31 §

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 2 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 31a §
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Utanför detaljplanelagt område fodras det normalt inte marklov eller
rivningslov. Genom områdesbestämmelser har dock kommunen en möjlighet
att införa krav på marklov och rivningslov inom ett visst område.

Ett skäl för att införa krav på marklov genom områdesbestämmelser kan vara
för att tillgodose ett riksintresse. Det kan gälla sådana anläggningar för
totalförsvaret eller områden för �ygplatser som kräver ett skydds- eller
säkerhetsområde. (jfr prop. 1985/86:1  sid. 707)

I bestämmelsen om förutsättningar för att bevilja marklov anges, att i de
situationer då det krävs marklov för åtgärder utanför detaljplan, så ska
marklovet prövas mot bestämmelserna i andra kapitlet PBL, det vill säga även de
bestämmelser som avser riksintressen. När det gäller bestämmelsen om
förutsättningar för att bevilja rivningslov �nns inte motsvarande krav.
Rivningslov inom områden med områdesbestämmelser ska därför inte prövas
mot riksintressebestämmelserna.

Prövning av lov inom detaljplan

När det �nns en lagakraftvunnen detaljplan har avvägningen mellan olika
riksintressen och andra intressen avgjorts genom planbeslutet. Innehållet och
omfattningen av lovprövningen �nns uttömmande reglerat i PBL:s nionde
kapitel och frågan om påtaglig skada på ett riksintresse ingår inte i den prövning
som ska göras. Detta gäller både bygglov, rivningslov och marklov. Ett avslag kan
därmed inte grundas på att åtgärden skulle medföra påtaglig skada på ett
riksintresse. Motivet för detta är att frågan om påverkan på riksintressen redan
ska ha prövats i planskedet.

Denna begränsning i prövningen gäller också detaljplaner som har tillkommit
före det att reglerna om riksintressen infördes i regelverket eller om
riksintresseanspråket har tillkommit efter det att detaljplanen upprättades.

När det gäller riksintresse kulturmiljövård så är det vanligt att särskilt äldre
planer inte är så detaljerade att de i varje enskildhet tar ställning till alla åtgärder
som kan påverka riksintresset. Även om påverkan på det utpekade riksintresset
kulturmiljövård inte i sig utgör ett skäl för att neka ett lov, så kan de
sakförhållanden som föranlett utpekandet vara relevanta vid en prövning av om
en åtgärd uppfyller de krav som PBL ställer för att bevilja ett lov.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 42 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 34 och 35 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 30,34,35 §§
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Om ett område har pekats ut som ett område av riksintresse för
kulturmiljövården, så �nns det nämligen en sannolikhet för att området har
sådana värden att det också utgör ett sådant särskilt värdefullt område som
avses i 8 kap 13 § PBL, det vill säga att området är särskilt värdefullt från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta är värden
som kan innebära att ett rivningslov kan nekas. Medför en åtgärd att något av de
värden som legat till grund för att ett område har utpekats som riksintresse för
kulturmiljövården försvinner, så är det en omständighet som tyder på att
åtgärden inte heller uppfyller PBL:s krav om att ett områdes särskilda värden ska
skyddas. Denna prövning handlar dock inte direkt om en prövning av påtaglig
skada på riksintresset.

Länsstyrelsens tillsyn

Finns det särskilda skäl får länsstyrelsen besluta att länsstyrelsen ska ges en
möjlighet att överpröva kommunala beslut om lov och förhandsbesked inom ett
visst geogra�skt område, det vill säga fatta beslut om ett så kallat
tillsynsområde. Ett sådant beslut kan begränsas till att enbart avse lov till
åtgärder av ett visst angivet slag. Med lov avses såväl bygglov, marklov och
rivningslov. Ett sådant beslut ger länsstyrelsen en möjlighet att upphäva sådana
kommunal beslut som innebär att ett riksintresse påtagligt skadas.

Eftersom avsikten är att frågor om påverkan på riksintressen redan ska vara
avgjorda inom områden med detaljplan, blir beslut om tillsynsområden i första
hand aktuella för områden utanför detaljplan. Det �nns dock inget hinder mot
att fatta ett sådant beslut också för ett område som ingår i en detaljplan.

Särskilda skäl för att besluta om tillsynsområde kan vara att länsstyrelsen av
erfarenhet vet att en viss kommun inte tillräckligt beaktar ett riksintressen inom
ett bestämt område. Framförallt kan det bli aktuellt med ett beslut i de fall där
länsstyrelsen och kommunen inte har lyckats att komma överens i samband
med antagandet av översiktsplanen. Ett annat skäl kan vara att länsstyrelsen
behöver ha insyn i bygglovsprövningen inom vissa områden i anslutning till
totalförsvarets riksintressen. (jfr. prop. 1985/86:1  sid. 803f.)

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 §

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap 6 §

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 34 §

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap 12 §
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2020-10-05 Riksintressen vid lov och förhandsbesked - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/riksintressen/riksintressen-i-pbl/riksintressen-vid-lov-och-forhandsbesked/ 4/4

För att länsstyrelsen ska kunna överpröva ett kommunalt beslut om lov eller
förhandsbesked krävs det att länsstyrelsen har beslutat om tillsynsområde
innan kommunen har avgjort ärendet. Det �nns dock inget hinder mot att
länsstyrelsen fattar beslutet under pågående ärendehandläggningen, så länge
som kommunen inte har avgjort ärendet.

Tillsynsområde inom detaljplan

Inom detaljplanelagt område är länsstyrelsens möjlighet att inom ramen för sin
tillsyn överpröva kommunala beslut om lov starkt begränsad.

När det gäller beslut om bygglov �nns ett principiellt intressant avgörande från
regeringen som belyser detta. Ärendet gällde bygglov för tillbyggnad av ett
bostadshus och nybyggnad av en komplementbyggnad inom detaljplan (tidigare
avstyckningsplan). Fastigheten låg dessutom inom ett beslutat tillsynsområde.
Länsstyrelsen ansåg att bygglovet skulle medföra påtaglig skada på riksintresset
industriell produktion och upphävde lovet. Regeringen, som upphävde
länsstyrelsens beslut, konstaterade att den byggrätt som en detaljplan medger
inte kan tas bort enbart genom ett tillsynsförordnade. Regeringen konstaterade
också att de statliga intressen som länsstyrelsen ska bevaka är avgjorda i
detaljplanen och att länsstyrelsen, för bygglov inom detaljplan, inte ytterligare
en gång kan bevaka de statliga intressena.

Granskad: 16 oktober 2017  Sidansvarig: Webbredaktionen

Källhänvisning till denna sida
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Från:

Ärende: VB: Riksintressen för totalförsvaret ullis
Datum: den 16 september 2020 13:19:10
Bilagor: image001.png

 
 

Från:   

   för totalförsvaret
 
Hej,
Nu har jag fått återkoppling från juristerna. De svarar att det generellt sett gäller att om åtgärden
inte avviker från antagen detaljplan så behöver Försvarsmakten inte höras. När det gäller
avstyckningar är det bra att komma ihåg att det krävs att Lantmäteriet bedömer att den blir
lämplig.
 
Vänlig hälsning

 

Enheten för samhällsplanering
Avdelningen för samhällsbyggnad
Länsstyrelsen Stockholm
Regeringsgatan 66
Tel: 010-223 14 11
www.lansstyrelsen.se/stockholm

 

Från:  
 

 
Ämne: Sv: Riksintressen för totalförsvaret
 
Hej
 
Tackar tillsvidare
 

 
 
 

Frå
Skic
Till:
Ämne: Sv: Riksintressen för totalförsvaret
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Hej,
Jag behöver stämma av din fråga med juristerna, jag återkommer när jag har fått svar.
Mvh

 

Enheten för samhällsplanering
Avdelningen för samhällsbyggnad
Länsstyrelsen Stockholm
Regeringsgatan 66
Tel: 010-223 14 11
www.lansstyrelsen.se/stockholm

 

   

 
 

 

 
Ytterligare en fråga
Vad gäller om man vill stycka av en tomt till 2 tomter och man fortfarande uppfyller detaljplanen
både i storlek på tomt och bygg area
Vi har gjort detta förut och då har kommunen ansett att Försvaret inte behöver tillfrågas men
vad är det som gäller
Som du säker vet så byts det hela tiden personal och därmed åsikter på kommunerna både när
det gäller tjänstemännen och i nämnderna
 
Hoppas du förstår frågan och står ut med min envishet
 
Mvh
 

 
 
 
 
 
 

Från:   

 
 

 
Hej,
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Om du söker bygglov för en åtgärd inom ett planlagt område behöver kommunen inte remittera
Försvarsmakten eftersom de har bedömt påverkan på riksintresset i detaljplaneprocessen. Men
om åtgärden du söker bygglov för innebär en avvikelse från detaljplanen ska Försvarsmakten
remitteras. Kommunen ska också remittera Försvaret om de är sakägare (t.ex. äger en fastighet
som gränsar direkt till den aktuella fastigheten, eller om de har någon särskild rättighet avseende
fastigheten som är inskriven i fastighetsregistret).
 
Försvarsmakten redovisar riksintresseområden och påverkansområden. Påverkansområde är ett
område utanför ett riksintresseområde där åtgärderna kan leda till en påtaglig skada på
riksintresset. Skadan kan uppstå genom att åtgärder inom påverkansområdet kan medför skada
på riksintresset eller genom att åtgärder inom påverkansområdet medför sådana restriktioner
för den verksamhet som bedrivs eller är planerad att kunna ske inom riksintresset så att skada
uppstår. Försvarsmakten får detaljplaner, bygglov och förhandsbesked m.m. på remiss även
inom påverkansområdena, på samma sätt som inom riksintresseområdet. Jag gissar att det du
benämner bullerzon är samma som påverkansområde, eller åtminstone att bullerzonen ligger
inom ett påverkansområde.
 
Med vänlig hälsning

 

Avdelningen för samhällsbyggnad
Länsstyrelsen Stockholm
Regeringsgatan 66
Tel: 010-223 14 11
www.lansstyrelsen.se/stockholm

 

Från  

 
 

 

 
Tack för ett snabbt och bra svar
Jag har dess värre ett par frågor
Om det är en befintlig detaljplan på ett område och man vill bygga på en tomt inom det området
ska då försvaret tillfrågas
Eller är det när man ska göra en detaljplan som dom har vetorätt och sedan gäller det som står i
detaljplanen
Är det någon skillnad inom det som kallas bullerzon och riksintresset
 
Mvh
 
J
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Ämne: Riksintressen för totalförsvaret
 
Hej,
Bifogar här Försvarets katalog över riksintressen för totalförsvarets militära del (för Stockholms
län). På sid 12 finns exempel på vad som ska remitteras till Försvarsmakten.
 
Länk: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/samhallsplanering/riksintressen/bilaga-13-stockholm-2019.pdf
 
Hör gärna av dig om du har några följdfrågor, mina kontaktuppgifter finns i signaturen nedan.
Vänlig hälsning

 

Enheten för samhällsplanering
Avdelningen för samhällsbyggnad
Länsstyrelsen Stockholm
Regeringsgatan 66
Tel: 010-223 14 11
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-09-15 BMN 20/0011  

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 två 
enbostadshus på fastigheten Lövsta 1:45 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden meddelar negativt förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lövsta 1:45 med stöd av 9 

kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 3 kap. 9, 10 §§ Miljöbalken. 

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

Förhandsbesked:  5 040 kronor 

Summa:  5 040 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 

Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 

del av fastigheten Lövsta 1:45. I ansökan föreslås två nya byggnader med ca 

140 kvm byggnadsarea (BYA) vardera samt tilltänkt avstyckning med en 

fastighetsarea på ca 1800 kvm per fastighet. 

Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring 

Kungsängens övnings- och skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse 

för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 

Riksintressets värde består i fältets funktion för övning av Försvarsmaktens 

huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras 

med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt som 

riskområdena är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- och 

skjutfält har också kapacitet för samövning med helikopterförband. Sådana 

övningar kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark som 

Försvarsmakten kan disponera Fritt. 
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Fastigheten Lövsta 1:45 utsätts för buller från verksamheten på skjutfältet. 

Beräknade bullernivåer från skjutfältets dimensionerande verksamhet 

överskrider 95 dB(C)Lx för grovkalibrig ammunition och 65 dB(A)I för 

finkalibrig ammunition. Detta överskrider rekommenderade ljudnivåer vid 

bostäder. De riktvärden som Försvarsmakten utgår ifrån är Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2005:15) avseende riktvärden för finkalibrig ammunition 

och regeringens beslut från 1998-04-06 (Fö98/928/MIL) avseende riktvärden 

för grovkalibrig ammunition. Ljudnivåerna bedöms inte komma att minska 

inom överskådlig tid. 

 

Bygglovsavdelningen bedömer att sökt åtgärd innebär en risk för tillkomst av 

ny störningskänslig bebyggelse på fastigheten. Ett större antal störningskänslig 

bebyggelse och fler boende inom det område som utsätts för beräknade 

bullernivåer från Kungsängens skjut och övningsfält överskridande riktvärdet 

95 dB(C)Lx och/eller 65 dB(A)I riskerar att på sikt påtaglig skada riksintresset. 

Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet 

vid Kungsängens övnings- och skjutfält vid kommande prövningar enligt 

miljöbalken riskerar att få vidkännas inskränkningar eller förbud, vilket 

påtagligt kan försvåra utnyttjandet av övnings- och skjutfältet. Vid en 

tillståndsprövning sker bland annat en avvägning mot de eventuella störningar 

som verksamheten avger. 

Antalet störningskänslig bebyggelse och antalet boende som påverkas av buller 

är en betydande faktor som kan innebära begränsningar i tillståndet. 

Att bevilja förhandsbesked och efterföljande bygglov på den aktuella 

fastigheten bedöms dessutom kunna få prejudicerande verkan och medföra 

påtaglig risk för tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-07-06 

 Information gällande vatten- och avlopp som inkom 2020-07-06 

 Situationsplan som inkom 2020-07-06 

 Yttrande, Försvaret som inkom 2020-07-30 

 Yttrande, miljöavdelning om vatten- och avlopp, Upplands-bro 

kommun som inkom 2020-08-14  

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 

 Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 2020-10-02 

Ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked gällande nybyggnation av två enbostadshus på 

en del av fastigheten Lövsta 1:45. I ansökan föreslås två nya byggnader med ca 

140 kvm byggnadsarea (BYA) vardera samt tilltänkt avstyckning med en 

fastighetsarea på ca 1800 kvm per fastighet. 

Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring 

Kungsängens övnings- och skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse 
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för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 

Riksintressets värde består i fältets funktion för övning av Försvarsmaktens 

huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras 

med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt som 

riskområdena är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- och 

skjutfält har också kapacitet för samövning med helikopterförband. Sådana 

övningar kan enbart genomföras på särskilt anordnad mark som 

Försvarsmakten kan disponera Fritt. 

Yttranden och remisser 

Ärendet avser en åtgärd som är belägen innanför detaljplanerat område 

(Byggnadsplan 5301-F). Försvarsmakten har fått handlingarna på remiss och 

inkommit med invändningar mot förslaget. 

Ärendet har även remitterats internt till miljöavdelningen avseende lösning för 

vatten- och avloppsförsörjning  

Kommunicering med sökande 
Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter. 2020-……. 

har inkommit bemötande av kontorets förslag till beslut. 

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. 

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). Vid en prövning av förhandsbesked ska hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen, enligt 2 kap. 1 § PBL.  

9 kap. 17 § plan- och bygglagen, Förhandsbesked 

17 §   Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på 

den avsedda platsen. 

3 kap, 9, 10 § § miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden 

9 §   Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets 

intressen. 
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Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 

anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av anläggningarna.   

10 §   Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga 

ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 

främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i 

övrigt. Behövs området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret 

skall försvarsintresset ges företräde. 

Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att ett positivt förhandsbesked 

inte bör meddelas med stöd av 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 3 

kap. 9, 10 §§ Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden föreslås därför meddela 

negativt förhandsbesked i ärendet. 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att sökt åtgärd innebär en risk för tillkomst av 

ny störningskänslig bebyggelse på fastigheten. Ett större antal störningskänslig 

bebyggelse och fler boende inom det område som utsätts för beräknade 

bullernivåer från Kungsängens skjut och övningsfält överskridande riktvärdet 

95 dB(C)Lx och/eller 65 dB(A), Prövning av ny bebyggelse inom 

påverkansområde för buller eller annan risk kring Kungsängens övnings- och 

skjutfält kommer att påverka barnens levnadsmiljö negativt i sin helhet och att 

förslaget till beslut därför är positivt ur ett barnperspektiv. 

  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Ylva Malm 

 

Tf Bygglovschef Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-06 

2. Information gällande vatten- och avlopp som inkom 2020-07-06 

3. Situationsplan som inkom 2020-07-06 

4. Yttrande, Försvaret som inkom 2020-07-30 

5. Yttrande, miljöavdelning om vatten- och avlopp- Upplands-bro 

kommun som inkom 2020-08-14  

6. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 

7. Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 2020-10-02 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
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(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-bro kommun, 

Tony Ebrahimi 

2020-07-29 BYGG.2020.233 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  

, 08 - 788 78 42, 

fysplan@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende remiss om förhandsbesked gällande 

nybyggnad av 2 st. enbostadshus, Lövsta 1:45, Upplands-

Bro kommun, Stockholms län  
      

          

         

Försvarsmakten motsätter sig att förhandsbesked beviljas för rubricerat ärende. 

Bakgrund 

Inkommen remiss avser en ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnation av 

två enbostadshus på en del av fastigheten Lövsta 1:45. I ansökan föreslås två nya 

hus med ca 140 kvm byggnadsarea (BYA) och ca 120 kvm boarea (BOA) vardera 

samt tilltänkt avstyckning med en fastighetsarea på 1800 kvm per hus. 

Aktuellt område ligger inom påverkansområde för buller eller annan risk kring 

Kungsängens övnings- och skjutfält, vilket är ett utpekat område av riksintresse 

för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 

Riksintressets värde består i fältets funktion för övning av Försvarsmaktens 

huvuduppgift väpnad strid. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras 

med skarp ammunition från flera olika skjutområden samtidigt som riskområdena 

är belägna inom fältets egna gränser. Kungsängens övnings- och skjutfält har 

också kapacitet för samövning med helikopterförband. Sådana övningar kan 

enbart genomföras på särskilt anordnad mark som Försvarsmakten kan disponera 

fritt.  

Fastigheten Lövsta 1:45 utsätts för buller från verksamheten på skjutfältet. 

Beräknade bullernivåer från skjutfältets dimensionerande verksamhet 

överskrider 95 dB(C)Lx för grovkalibrig ammunition och 65 dB(A)I för 

finkalibrig ammunition. Detta överskrider rekommenderade ljudnivåer vid 
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bostäder. De riktvärden som Försvarsmakten utgår ifrån är Naturvårdsverkets 

allmänna råd (NFS 2005:15) avseende riktvärden för finkalibrig ammunition och 

regeringens beslut från 1998-04-06 (Fö98/928/MIL) avseende riktvärden för 

grovkalibrig ammunition. Ljudnivåerna bedöms inte komma att minska inom 

överskådlig tid. 

Mer information om riksintressen för totalförsvarets militära del samt 

beskrivningar av de olika riksintressenas värden finns att läsa i 

riksintressekatalogen på Försvarsmaktens hemsida: 

www.forsvarsmakten.se/riksintressen.  

Ställningstagande 

Försvarsmakten bedömer utifrån vad som framgår av remissen att sökt åtgärd 

innebär en risk för tillkomst av ny störningskänslig bebyggelse (bostäder, vård, 

skola) på fastigheten. Ett större antal störningskänslig bebyggelse och fler boende 

inom det område som utsätts för beräknade bullernivåer från Kungsängens skjut- 

och övningsfält överskridande riktvärdet 95 dB(C)Lx och/eller 65 dB(A)I 

riskerar att på sikt påtaglig skada riksintresset.  

Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens verksamhet vid 

Kungsängens övnings- och skjutfält vid kommande prövningar enligt miljöbalken 

riskerar att få vidkännas inskränkningar eller förbud, vilket påtagligt kan försvåra 

utnyttjandet av övnings- och skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland 

annat en avvägning mot de eventuella störningar som verksamheten avger. 

Antalet störningskänslig bebyggelse och antalet boende som påverkas av buller är 

en betydande faktor som kan innebära begränsningar i tillståndet. Det är av stor 

betydelse att sådana begränsningar av verksamheten inte tillkommer då det 

innebär minskade möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva 

krigsförband.  

Den enskilt viktigaste målsättningen i försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 

2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade 

operativa förmågan i totalförsvaret. Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet 

och krigsförbanden ska vara bemannade, utrustade och samövade för att lösa sina 

uppgifter såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Försvarsmaktens operativa 

förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskap 

kring hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. För att Försvarsmakten 

ska kunna öva och utbilda krigsförbanden är tillgång till ändamålsenliga 

övningsområden av stor betydelse. Därför motsätter sig Försvarsmakten att 

förhandsbesked beviljas för rubricerat ärende. 

Att bevilja förhandsbesked och efterföljande bygglov på den aktuella fastigheten 

bedöms dessutom kunna få prejudicerande verkan och medföra påtaglig risk för 

tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse. 

Försvarsmakten önskar få kommande bygglovsbeslut i ärendet. 
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För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

Stf C PROD RPE INFRA 

 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och 

ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 

Upplands-Bro kommun  bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

 

Med kopia till handläggare 

Avsedd för Tony Ebrahimi   tony.ebrahimi@upplands-bro.se  

 

För kännedom 

Länsstyrelsen i Stockholms län stockholm@lansstyrelsen.se 
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: ytrrande, miljö, Bygg 2020.233
Datum: den 17 augusti 2020 13:31:56

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

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Cecilia Andersson <cecilia.andersson2@upplands-bro.se>
Skickat: den 14 augusti 2020 14:25
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Intern remiss synpunkter Lövsta 1:45 [ADM.2020.691]

Hej,

Se över vart avloppsanläggningarna ska placeras då det ser ut som det är berg där en av avloppsanläggningarna
ska ligga samt kolla höjdkurvorna gällande placering. Gemensamt avlopp är det en möjlighet? Det är
högskyddsnivå för miljö så det kräver mer rening gällande avloppen. Skicka in avloppsansökan. Strandskydd
inom detaljplan.
Kommer kommunalt vatten och avlopp perioden 2028-2035.

Vänliga hälsningar
Cecilia Andersson

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

Ärende hos kommunen: ADM.2020.691
Mottagare: Tony Ebrahimi[tony.ebrahimi@upplands-bro.se]
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tony Ebrahimi 

   

Bygglovsavdelningen 

   

tony.ebrahimi@upplands-bro.se 

2020-09-09 BMN 20/0011  

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 på fastigheten 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:  5 880 kronor 

Kommunicering:  5 676 kronor 

Summa:  11 556 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 ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Föreslagen tomtstorlek är cirka 2000 kvm och 

tänkt utformning av nybyggnaden är ett enbostadshus på 120 kvm 

byggnadsarea och 150 kvm bruttoarea med inredd vind. Vatten och avlopp 
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föreslås anordnas genom enskilda anläggningar. Nya byggnaden ska ersätta ett 

gammalt torp på ca 50 kvm som ska rivas och ersättas med ett nytt på ca 150 

kvm bruttoarea.  

Bygg- och miljönämnden meddelade positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus på Tibble-Önsta 4:40, den 20 maj 2020 samt 24 september 2020. 

Bygg- och miljönämnden bedömde dock att ytterligare avstyckningar i området 

utöver dessa två kräver detaljplanläggning.  

Anledning är att FÖP 2016 pekar ut ett utvecklingsområde för ny bebyggelse på 

motsatt sida av Näshagen samt att de topografiska förutsättningarna och befintlig 

natur kräver stor hänsyn och en försiktig inpassning av ny bebyggelse. 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 2020-07-01 

 Information gällande vatten- och avlopp som inkom 2020-07-01 

 Information gällande avloppsanläggning som inkom 2020-06-03 

 Situationsplan som inkom 2020-07-01 

 Primärkarta som inkom 2020-07-01 

 Yttrande, Försvaret som inkom 2020-07-17 

 Yttrande, översiktsplanering som inkom 2020-08-28 

 Yttrande med erinran, vägsamfällighetsförening, som inkom 2020-07-

14  
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 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 4:37, som inkom 2020-07-22 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Tibble-Önsta 4:40. Föreslagen tomtstorlek är cirka 2000 kvm och 

tänkt utformning av nybyggnaden är ett enbostadshus på 120 kvm 

byggnadsarea och 150 kvm bruttoarea med inredd vind. Vatten och avlopp 

föreslås anordnas genom enskilda anläggningar. Nya byggnaden ska ersätta ett 

gammalt torp på ca 50 kvm som ska rivas och ersättas med ett nytt på ca 150 

kvm bruttoarea. Vatten och avlopp föreslås anordnas genom enskilda 

anläggningar.  

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. 

Landskapsbild 

Den föreslagna tomten utgörs av blandad skog på mark som sluttar ned mot 

Lejondalssjön. Höjdskillnaden från tomtens bakkant ned till sjön är cirka 07 

meter.  

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 

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 
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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). 

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. Fyra stycken yttranden med erinran mot åtgärden 

inkom under svarstiden för grannhörandet. Försvarsmakten hade inga erinran. 

Ärendet har även remitterats internt till miljöavdelningen avseende lösning för 

vatten- och avloppsförsörjning samt strandskyddsdispens. Ärendet har 

remitterats till översiktplaneringsavdelning. 

Kommunicering med sökande 
Sökande har beretts möjlighet att bemöta ovanstående synpunkter men har inte 

inkommit med något bemötande av ovanstående. 

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 

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). 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 
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Datum Vår beteckning 5 (6)  
2020-09-09 BMN 20/0011 

 
 

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. 

Barnperspektiv 

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 Tony Ebrahimi 

 Bygglovarkitekt 
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Datum Vår beteckning 6 (6)  
2020-09-09 BMN 20/0011 

 
 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-07-01 

2. Information gällande vatten- och avlopp som inkom 2020-07-01 

3. Information gällande avloppsanläggning som inkom 2020-06-03 

4. Situationsplan som inkom 2020-07-01 

5. Primärkarta som inkom 2020-07-01 

6. Yttrande, Försvaret som inkom 2020-07-17 

7. Yttrande, översiktsplanering som inkom 2020-08-28 

8. Yttrande med erinran,vägsamfällighetsförening, som inkom 2020-07-14  

9. Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:22, som inkom 2020-07-15 

10. Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:20, som inkom 2020-07-16 

11. Yttrande med erinran, Tibble-Önsta 4:37, som inkom 2020-07-22 

12. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:20 - delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:22 - delges med delgivningskvitto 

 Tibble-Önsta 4:37 - delges med delgivningskvitto 

 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 

 Tibble-Önsta 4:30 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:31 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:38 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:39 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:28 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:32 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:30 - meddelande om kungörelse 

 Tibble-Önsta 4:20 - meddelande om kungörelse 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2020-07-17 FM2020-16074:2 

         

Sida 1 (2) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Högkvarteret 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se/hkv 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Upplands-bros kommun, 

Tony Ebrahimi 

2020-07-14 BYGG.2020.221 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

,  

fysplan@mil.se 

 

                  

Yttrande avseende remiss om förhandsbesked för 

nybyggnad av bostadshus, TIBBLE-ÖNSTA 4:40, 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län. 
      

          

         

 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Yttrande          
Datum Beteckning  

2020-07-17 FM2020-16074:2 

         

Sida 2 (2) 

 

         
         

         

 

 

  

 

 

Sändlista 

Upplands-bros kommun bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 

 

Kopia till handläggare 

Avsedd för  

Tony Ebrahimi tony.ebrahimi@upplands-bro.se  
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande, översiktligplanering [BYGG.2020.221]
Datum: den 7 september 2020 20:26:28

 
 
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: Ulrika Gyllenberg <Ulrika.Gyllenberg@upplands-bro.se> 
Skickat: den 28 augusti 2020 17:28
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Kopia: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se>
Ämne: SV: Intern remiss [BYGG.2020.221]
 
Hej Tony! 
Här kommer Övergripande samhällsplanerings svar i arbetssamråd. 
Det är inte så långt så vi skickar det direkt här i mejlet. (Hör av gärna dig om du i stället vill ha en
separat skrivelse.) 
 

Trevlig helg! 

 
 

 

Svar i arbetssamråd om Förhandsbesked på fastigheten Tibble-Önsta 4:40, diarienummer
BYGG 2020:221 
Sökanden önskar förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Tibble-Önsta 4:40.
 

Informationen i ansökan är mycket knapphändig, men vi tolkar det som att sökanden önskar riva
ett befintligt hus på cirka 50 kvadratmeter och bygga en lika stor ny byggnad på den sedan
tidigare ianspråktagna platsen, samt komplettera med enskilt vatten- och avlopp.  

Det ser på situationsplanen också ut som att en avstyckning önskas från huvudfastigheten. Men
tomtmarkeringen är mycket liten, uppskattningsvis under 1000 kvm så detta kanske är ett
missförstånd?  

För infart och åtkomst redovisas befintlig väg. För att nå aktuell del av fastigheten behöver man
köra vägen via Lövsta och alltså via väg inom totalförsvarets riksintresse. 

 

Att bygga något precis lika stort på samma plats som innan torde ur översiktsplaneperspektiv
vara möjligt med hänsyn till området som sådant, men ärendet väcker framför allt en rad frågor: 
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a. Vill sökanden stycka av? Vilken tomtstorlek föreslås i så fall? 
b. Vilken byggrätt är tänkt? Stämmer det att en lika stor byggnad på samma plats är avsikten? 
c. Hur anpassas en ny byggnad till omgivande miljö? 
d. Är det lämpligt med ett nytt enskilt avlopp i detta område? Om så, kan eller bör eventuell
nybyggnation ändå förberedas för att senare kunna anslutas till någon av de planerade
kommunala anläggningar i närområdet? 
e. Hur säkras tillfart till fastigheten om avstyckning sker? 

Övrig information om förutsättningarna på platsen: 

Området är utpekad för rekreation, natur- och kulturmiljö i kommunens gällande fördjupade
översiktsplan för landsbygden, FÖP 2016.  Den karakteristiska landskapstypen är mosaikartat
dalgångslandskap. Se vidare beskrivning i del 4, FÖP 2016.  

Området är inte detaljplanelagt. Några hundra meter nordväst om byggnaden finns en
byggnadsplan för fritidshusområdet Näshagen. 

Den befintliga byggnaden ligger i ett skogsparti med mindre än 100 meter till Lejondalssjöns
strand. I området gäller utvidgat strandskydd på 300 meter. 

Huset ligger också precis intill Totalförsvarets influensområde och inom förordnandeområdet
enligt 12 kapitlet 14 § ÄPBL, i nya PBL 11 kapitlet 12 §. Det innebär att området utgör ett
samrådsområde med Totalförsvaret.  

I kommunens VA-utbyggnadsplan pekas området Näshagen några hundra meter väster om
byggnaden ut som prioriterat för kommunalt vatten- och avlopp under tidsperioden 2020-2028
och området Lövsta/Skepparudden några hundra meter öster om byggnaden för tidsperioden
2029-2035. 

 
Hänvisningar: 
Landsbygdsplan, FÖP 2016. 
Planeringsförutsättningar Landsbygdsplan FÖP 2016. 
Upplands-Bro kommuns VA-utbyggnadsplan. 
Tidigare svar i arbetssamråd för förhandsbesked på samma fastighet men annan plats inom
fastigheten:  BYGG.2019.50.

Med vänliga hälsningar, 
  
Susanna Evert 
Översiktsplanerare 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-581 693 08 
susanna.evert@upplands-bro.se 
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www.upplands-bro.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Tony Ebrahimi <tony.ebrahimi@upplands-bro.se>  
Skickat: den 14 juli 2020 15:39 
Till: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss [BYGG.2020.221] 
 
Hej, 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om
förhandsbesked. Ansökan gäller Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
TIBBLE-ÖNSTA 4:40 med dnr BYGG.2020.221. 
 
Bifogade handlingar: 
Handlingar ur ärendet i Castor. 
 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för
samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via e-post
internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och
föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde. 
 
Samtidigt som detta arbetssamråd skickar bygglovsavdelningen detta ärende på samråd med
grannar till fastigheten. Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-08-21. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Tony Ebrahimi 
Arkitekt 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08-581 690 00 bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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Ärende hos kommunen: BYGG.2020.221 
Mottagare: [Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands-bro.se>] 
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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 
 
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 
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 , allt
bebyggelse på tomten tills tomten är avstyckat från lantmäteriet och en förrättning att tomten
blir en del av samfälligheten finns.
 

 
 

 

 

 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: 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  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  gränsar till skogsområdet  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.2020.221
Datum: den 16 juli 2020 18:56:35

Hej Tony
Jag motsäga mig att ni bygger ett bostadshus på 

 hälsningar 
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Upplands-bro
Datum: den 24 augusti 2020 08:25:20

 
 

Från:  
Skickat: den 22 augusti 2020 12:22
Till: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: Upplands-bro
 

Upplands-bro
Bygglovsavdelning
Tony Ebrahimi
 
 

Betr Grannhörande
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: VB: Svar intern remiss, Tibble-Önsta 4:40 [AVL.2020.674]
Datum: den 13 augusti 2020 10:04:31

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

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Cecilia Andersson <cecilia.andersson2@upplands-bro.se>
Skickat: den 11 augusti 2020 15:46
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands-bro.se>
Ämne: Svar intern remiss, Tibble-Önsta 4:40 [AVL.2020.674]

Hej,

Jag har kollat på  internremiss och ser att vi har ärenden gällande sökt strandskyddsdipens och en ansökan om
tillstånd för enskilt avlopp har kommit in till miljöavdelningen, se ärenden NAT 2020.649.
Jag inga flera synpunkter förutom strandskyddsdipens och ansökan om tillstånd för enskilt avlopp.

Vänliga hälsningar
Cecilia Andersson

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

Ärende hos kommunen: AVL.2020.674
Mottagare: [tony.ebrahimi@upplands-bro.se]
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 
Byggnadsinspektör 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
Hany.Touman@upplands-bro.se 

2020-09-25 BMN 20/0011  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: 
friluftsbyggnad och förråd  

Förslag till beslut 
1 Bevilja bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  

med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 
2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Marianne Andersson med 

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet  
3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut 

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i 
ärendet.  
Bygglov, startbesked m.m:  35 759 kr 
Kungörelse:   279 kr  
Summa:     36 038 kr 
 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 

Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun genom Tom Ågstrand, Knut Jönsson 
Byggadministration AB inkom den 31 augusti 2020 med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd. 
Friluftsbyggnaden består av en våning ovan mark samt fläktrum på vindsplan 
och ersätter den tidigare byggnaden som förstördes i brand 2018 (återstoden av 
den gamla byggnaden, betongplatta, rivs). I huset finns omklädningsrum med 
dusch, RWC samlingssal, värmestuga och café/servering. 
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 
bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden beviljar 
bygglov. 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-09-25 BYGG.2020.287 

 
 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-08-31. 
 Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-08-31. 
 Verksamhetsbeskrivning som inkom 2020-09-18. 
 Information, PM som inkom 2020-09-18. 
 Information, koordinater som inkom 2020-09-18. 
 Verfiering dagsljus med följebrev, inkom 2020-09-25. 
 Utlåtande tillgänglighet som inkom 2020-09-18. 
 Ritningsförteckning som inkom 2020-09-18. 
 Reviderad situationsplan som inkom 2020-09-18. 
 Reviderad nybyggnadskarta som inkom 2020-09-18. 
 Planritningar friluftsbyggnad som inkom 2020-09-18. 
 Reviderad fasadritning friluftsbyggnad som inkom 2020-09-18. 
 Illustration, fasad som inkom 2020-09-18. 
 Plan, fasad och sektion förråd som inkom 2020-08-31. 
 Brandskyddsbeskrivning (avsnitt 4.8 i brandskyddsbeskrivning som 

handlar om räddningstjänstens åtkomlighet) som inkom 2020-09-18. 
 Yttre VA-ritning som inkom 2020-09-18. 
 Yttrande från miljöavdelningen som inkom 2020-09-25. 
 Yttrande från mark- och exploateringsavdelningen som inkom 2020-09-

15. 
 Synpunkter från översiktsplanerare, inkom 2020-09-24. 

Ärendet 
Ansökt åtgärd 

Upplands-Bro kommun genom Tom Ågstrand, Knut Jönsson 
Byggadministration AB  inkom den 31 augusti 2020 med en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd. 
Friluftsbyggnaden består av en våning ovan mark samt fläktrum på vindsplan 
och ersätter den tidigare byggnaden som förstördes i brand 2018 (återstoden av 
den gamla byggnaden, betongplatta, rivs). Friluftsgården kan hyras av 
kommunala verksamheter och föreningsliv.  I huset finns omklädningsrum med 
dusch, RWC samlingssal, värmestuga och café/servering. Lokalerna kommer 
att vara bokningsbara alla dagar i veckan 8-22.00. Café kommer att drivas av 
extern entreprenör med generösa öppettider och bemanning efter behov ca 2-4 
st.  
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2020-09-25 BYGG.2020.287 

 
 

 
Urklipp bygglovansökan (situationsplan) 
 

 
Urklipp bygglovsansökan (illustration friluftsbyggnad) 
 

Förutsättningar 

Aktuell del av fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
Åtgärden ligger inom strandskyddsområde.  
Åtgärden ligger inom områdesskydd naturreservat Lillsjön-Örnässjön med 
föreskrifter som inskränker rätten att använda mark.  
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Joachim Staremo, Staremo 
Tillgänglighetskonsult AB, som är certifierad sakkunnig tillgänglighet (TIL).  
Citat ur utlåtandet: "Projektet är ambitiöst och väl utformat. Några noter berör 
saker som behöver beaktas i projektering och produktion. Det hör till normal 
process. Beaktas dessa punkter är det är min bedömning att byggnadens 
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2020-09-25 BYGG.2020.287 

 
 

utformning uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga." 
 
Brandskydd 
Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Petter Strid, Brandkonsulten. Av 
brandskyddsbeskrivning framgår bl.a: Avstånd från uppställningsplats av 
räddningsfordon till närmaste brandpost överstiger 75 m. Lösning för att 
hantera brandvattenförsörjning behöver samrådas med Brandkåren i Attunda 
utifrån dokument Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas 
geografiska område, daterad 2015-10-16. Med hänsyn att det är en mindre 
byggnad med lågt skyddsbehov så är den initiala bedömningen att ett 
alternativt system med längre avstånd till brandpost samt nyttjande av tankbil 
en möjlig lösning för att trygga brandvattenförsörjningen. Lösning av 
brandvattenförsörjning ska förankras med Brandkåren i Attunda senast i 
bygghandlingsskedet. I det här skedet är dialog med 
Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun samt Attunda Brandkår 
påbörjad. 

Vatten och avlopp 

Vatten- och avlopp framgår på yttre VA-ritning V-53-1-01. Kommunalt vatten 
och avlopp. 

Dagvatten 

Dagvattenhanteringhantering framgår på yttre VA-ritning V-53-1-01. 
Dagvatten leds till kommunal dagvattenledning. 
 
Parkering 
Badplatsens stora parkering nyttjas för besökare och personal. Plats för 
avlämning och handikapparkering finns i direkt anslutning till byggnaden.  
 
Avfall 
Sophämtning och leveranser lämnas på baksidan av byggnaden. 
Uppställningsplats finns.  
 

Yttranden och remisser 

Åtgärden ska utföras utanför detaljplanelagt område varvid utgångspunkten 
enligt 9 kap. 25 § PBL är att berörda sakägare m.fl. ska ges tillfälle att yttra sig. 
I detta fall är det fråga om en stor fastighet med långa avstånd till närmaste 
sakägare. Dessa bedöms därför inte berörda. Av denna anledning har inget 
grannehörande skickats ut. 
 
Remiss har skickats till Miljö- och livsmedelsavdelningen, Planavdelningen, 
Mark- och exploateringsavdelningen och översiktsplanerare. 
 
Miljöavdelningen har sammanfattningsvis framfört (för yttrandet i sin helhet se 
bilaga 18): 
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Strandskyddsdispens: Miljö‐ och Livsmedelsavdelningen bedömer att det inte 

föreligger något hinder för att bevilja strandskyddsdispens för byggandet av 
friluftsgården vid Lillsjöbadet på fastigheten Kungsängens‐Tibble 1:3.  
Dispens från naturreservatsföreskrifterna: Åtgärden bedöms inte kräva dispens 
från reservatsföreskrifterna då den sker inom det utpekade området för 
Lillsjöbadet som redan anses vara undantaget reservatsföreskrifterna. 
(Strandskyddsdispens prövas av Miljöavdelningen i ärende NAT.2020.19) 
 
Mark- och exploateringavdelningen har sammanfattningsvis framfört (för 
yttrandet i sin helhet se bilaga 19): 
Är en ABT-entreprenad och det kommer vara restaurangverksamhet mm i 
byggnaden så det kommer vara varutransporter samt sophämtning till och från 
fastigheten. Man bör därför se till att det finns möjlighet till rundkörning så 
man slipper backa ut på gångvägen vilket det ser ut som nu. 
 
Översiktsplanerare har sammanfattningsvis framfört (för yttrandet i sin helhet 
se bilaga 20): 
I översiktsplanen är detta område prioriterat för rekreation, natur‐ och 

kulturmiljö, som en del av den regionala grönkilen Görvälnkilen. 
Friluftsområdet med aktiviteter vid Lillsjön är en del av det. Till området hörde 
en friluftsgård tidigare. 
 

Utformning och skäl till beslut 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte 
förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som 
följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 
stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser.  

Åtgärden bedöms inte träffas av plankrav utan kan prövas genom en 
bygglovsansökan då den inte bedöms medföra de utfall som framgår av 4 kap. 
2 § PBL. 
Åtgärden bedöms förenlig med ÖP 2010 för Upplands-Bro kommun antagen 
av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 162. 
Strandskyddsområde  och naturreservat bedöms inte utgöra hinder för åtgärden. 
Varutransporter och sophämtning är löst på ett lämpligt sätt. Rundkörning utan 
backrörelse på gångväg har redovisats. 
Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och 
materialverkan. 
Föreslagen lösning för dagvattenhantering bedöms godtagbar. 
Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
Tomten uppfyller krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen utfart och 
framkomlighet för utryckningsfordon. Initial bedömning avseende 
brandvattenförsörjning har gjorts av Brandkonsulten AB och dialog med 
Brandkåren Attunda är påbörjad av sökande. Av Brandkåren Attunda godkänd 
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lösning för brandvattenförsörjning ska dock redovisas för bygglovsavdelningen 
senast inför tekniskt samråd. 
Bygglovsavdelningen bedömer sammantaget att förslaget uppfyller 
förutsättningarna för bygglov i 9 kap 31 § PBL och föreslår att Bygg- och 
Miljönämnden beviljar bygglov. 

Barnperspektiv 
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer. 
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell 
åtgärd är för barnets bästa. 
  

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked 
meddelats. 
Bergvärme kräver tillstånd från Miljöavdelningen. 
Status i anmälan för rivning av nedbrunnen byggnad med diarienummer 
BYGG.2018.234 är pågående - slutbesked saknas. Avslut hanteras parallellt 
med genomförandet av detta ärende. 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 
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Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-08-31. 
2. Anmälan om kontrollansvarig som inkom 2020-08-31. 
3. Verksamhetsbeskrivning som inkom 2020-09-18. 
4. Information, PM som inkom 2020-09-18. 
5. Information, koordinater som inkom 2020-09-18. 
6. Verfiering dagsljus med följebrev, inkom 2020-09-25. 
7. Utlåtande tillgänglighet som inkom 2020-09-18. 
8. Ritningsförteckning som inkom 2020-09-18. 
9. Reviderad situationsplan som inkom 2020-09-18. 
10. Reviderad nybyggnadskarta som inkom 2020-09-18. 
11. Planritningar friluftsbyggnad som inkom 2020-09-18. 
12. Reviderad fasadritning friluftsbyggnad som inkom 2020-09-18. 
13. Illustration, fasad som inkom 2020-09-18. 
14. Plan, fasad och sektion förråd som inkom 2020-08-31. 
15. Brandskyddsbeskrivning (avsnitt 4.8 i brandskyddsbeskrivning som 

handlar om räddningstjänstens åtkomlighet) som inkom 2020-09-18. 
16. Yttre VA-ritning som inkom 2020-09-18. 
17. Yttrande från miljöavdelningen som inkom 2020-09-25. 
18. Yttrande från mark- och exploateringsavdelningen som inkom 2020-09-

15. 
19. Synpunkter från översiktsplanerare som inkom 2020-09-24. 

Beslut sänds till 

 Sökande - delges med delgivningskvitto 
 Fastighetsägare - delges med delgivningskvitto 
 Sylta 1:61- Meddelande om kungörelse 
 Kungsängens-Tibble 1:644 - Meddelande om kungörelse 
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1 (1) 
 

2020-09-11 
 

 

Dnr 2020.287 Samhällsbyggnadskontoret 

Fastighet:  Bygglovsavdeln. 

 Hany Touman  

 

 

Svar - Föreläggande om komplettering 

Kultur & fritid, Upplands-Bro inkommer härmed med underlag som svar till föreläggande om 
komplettering. Kompletteringarna redovisas och besvaras i punktform: 

 
1. Friluftsgården kan hyras av kommunala verksamheter och föreningsliv. Lokalerna kommer att 

vara bokningsbara alla dagar i veckan 8-22.00. I huset finns omklädningsrum med dusch, RWC 
samlingssal, värmestuga och café/servering. Café kommer att drivas av extern entreprenör 
med generösa öppettider och bemanning efter behov ca 2-4 st. Badplatsens stora parkering 
nyttjas för besökare och personal. Plats för avlämning och handikapparkering finns i direkt 
anslutning till byggnaden. Sophämtning och leveranser lämnas på baksidan av byggnaden. 
Uppställningsplats finns.  
 

2. Se Nybyggnadskarta 2020-07-09 med bilaga daterad 2020-09-11  
 
3. Se Situationsplan A-01.1-101 daterad 2020-09-11 

 

4. Se utlåtande tillgänglighet 2020-09-12 
 

5. Se planritning A-40.1-101, A-40.1-102, A-40.2-001 daterade 2020-09-11 
 

6. Fasadskylt utgår se fasadritning A-40.2-001 daterad 2020-09-11. Skyltlov söks separat vid 
senare tillfälle. 

 

7. Befintlig fettavskiljare kommer att anslutas till kök. Mestadels kall mat, sallader, och 
smörgåsar kommer att serveras. Ingen utökning av verksamheten planeras. 

 
8. Se ritning V-53-1-01 daterad 2020-06-30. Takavvattning leds till kommunal dagvattenledning. 
 
9. Se brandskyddsbeskrivning daterad 2020-06-26 
 
10. Se fasadillustration daterad 2020-09-11 
 
11. Se verifiering av fönsterglasarea daterad 2020-09-11 
 
12. Tidigare dokumentation nedbrunnen byggnad saknas.  
 
 

 

 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : InformationPM_453583

4421 AgBe  
2020-09-11,  

Sid 1/1 

 

TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB | Fyrverkarbacken 21, 112 60 Stockholm | 08-441 36 00 | www.totalarkitektur.se 
 

Bygglovshandläggare/inspektör  

Hany Touman 

Bygg- och miljönämnden 

Furuhällsplan 1  

196 81 Kungsängen 

 

Diarienr: BYGG.20.287 

Kungsängen-Tibble 1:3 

 

Följebrev PM 1 

KungsängensTibble13da Sitplan NBK 
Tillkommande ritning: Situationsplan baserad på nybyggnadskarta med bilaga för 
koordinater. 

A-01.1-101 
Situationsplan – Utökad redovisningsyta. Ritning kompletterad med uppgifter om 
parkering för besökare och personal, handikapparkering, sophämtning samt 
leveranser. 

A-40.1-101 
Planritning – WC vid värmestuga spegelvänt för att undvika att dörren slår upp 
mot entrédörren. Rumsnamn ”Klass-/mötesrum” korrigerat till Samlingsrum för att 
bättre motsvara rummets användning. 

A-40.1-102 
Planritning – Användning av vindsutrymme förtydligat. 

A-40.2-001 
Sektions- och fasadritning – Rumsnamn ”Klass-/mötesrum” korrigerat till 
Samlingsrum för att bättre motsvara rummets användning. Skyltar utgår ur 
lovansökan. Ändrad bröstning på markerade fönster pga inredning. 

Fasadillustration 
Tillkommande handling för illustration av fasadgestaltning. 

Verifiering av fönsterglasarea 
Verifiering av att fönsterglasarean är tillräcklig för att uppfylla funktionskrav om 
dagsljus.  
 

 

Stockholm, 11 september 2020 

 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Johansson, Arkitekt SAR/MSA 
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TIBBLE 1:3, KUNGSÄNGEN 

LILLSJÖNS FRILUFTSGÅRD OCH CAFÉ 

 

 

 

BILAGA TILL NYBYGGNADSKARTA 

KOORDINATER BYGGNADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖRN NORR (Y) ÖSTER (X) 
Huvudbyggnad  
A 6597512.8382 134041.4082 
B 6597519.9546 134046.4134 
C 6597517.0210 134050.5844 
D 6597519.3943 134052.2536 
E 6597508.0034 134068.4490 
F 6597505.6301 134066.7798 
G 6597503.3886 134069.9668 
H 6597496.2723 134064.9674 
Komplementbyggnad  
BA 6597515.5785 134064.7119 
BB 6597523.6587 134064.1461 
BC 6597523.9940 134068.9343 
BD 6597515.9138 134069.5002 

 

Total arkitektur och urbanism 

Datum: 2020-09-11 
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TIBBLE 1:3, KUNGSÄNGEN 

LILLSJÖNS FRILUFTSGÅRD OCH CAFÉ 

 

 

 

 

 

 

VERIFIERING AV ATT FÖNSTERGLASAREAN ÄR TILLRÄCKLIG 
FÖR ATT UPPFYLLA FUNKTIONSKRAV OM DAGSLJUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav 

Krav på dagsljus finns i BBR avsnitt 6:322. Där anges att rum eller delar av rum där människor vistas 
mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång på direkt dagsljus som möjligt.  

 

Metod 

För beräkning av fönsterglasarea för dagsljus hänvisar BBR till standarden SS 91 42 01 
Byggnadsutformning – Dagsljus – Förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea. 
Standarden är upphävd men kan fortfarande användas för att verifiera dagsljuskravet i BBR. Den 
förenklade glasareametoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, fönsterplacering och 
avskärmningsvinklar enligt det som anges i SS 91 42 01.  

 

Bedömning av beräkningsvärda utrymmen 

För Lillsjöns friluftsgård bedöms kravet på dagsljus gälla köket och serveringen där personal i caféet 
arbetar stadigvarande. Övriga rum i byggnaden bedöms endast ha tillfällig vistelse, t.ex. är 
samlingsrummet till för att samla skolklasser och liknande grupper i samband med undervisning 
utomhus. Ingen stadigvarande personal arbetar i rummet.  

Kommunen anser att även samlingsrummet, värmestugan och caféet skall bedömas som 
beräkningsvärda utrymmen. Dessa är tillagda i verifieringen.   

 

Total arkitektur och urbanism 

Datum: 2020‐09‐11 

Rev. 2020‐09‐25 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : Verifieringavfonsterglasarearev200925_454040

Dagsljusberäkning enligt SS 91 42 01 (Förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea) 

Förklaringar: 

Agolv = Golvarea 

Aglas = Glasarea summa i rummet 

f = faktor för avskärmningvinklar enl tabell i std. 

Formel:   Aglas P f H Agolv 

 

Kök 

Agolv (m²) = 10 

Aglas (m²) = 2 H0,655 = 1,31 

f = 0,075 

1,31 P 0,075 H 10  1,31 P 0,74 

Slutsats: Glasarean i köket är tillräcklig för tillfredställande 
dagsljusbelysning. 

 

 

Servering 

Agolv (m²) = 16 

Aglas (m²) = 2,72 

f = 0,075 

2,72 P 0,075 H 16  2,72 P 1,2  

Slutsats: Glasarean i serveringen är tillräcklig för tillfredställande 
dagsljusbelysning. 
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Samlingsrum 

Agolv (m²) = 64 

Aglas (m²) = 9,45* 

f = 0,075 

9,45 P 0,075 H 64  9,45 P 4,8 

*7st fönster i vägg à 0,8 m² + 5st fönster i tak à 0,6 m² + glasad dörr 0,85 m² 

Slutsats: Glasarean i samlingsrummet är tillräcklig för tillfredställande dagsljusbelysning. 
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Café 

Agolv (m²) = 98 

Aglas (m²) = 8,9* 

f = 0,075 

8,9 P 0,075 H 98  8,9 P 7,35 

*9st fönster i vägg à 0,8 m² + 2st glasade dörrar à0,85 m² 

Slutsats: Glasarean i caféet är tillräcklig för tillfredställande dagsljusbelysning. 
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Värmestuga 

Agolv (m²) = 40 

Aglas (m²) = 4,05 

f = 0,075 

4,05 P 0,075 H 40  4,05 P 3,0 

*4st fönster i vägg à 0,8 m² + glasad dörr 0,85 m² 

 

Slutsats: Glasarean i värmestugan är tillräcklig för tillfredställande dagsljusbelysning. 
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Hany Touman

Från: @kjbab.se>
Skickat: den 25 september 2020 14:33
Till:

Ämne: SV: Granskningsyttrande och föreläggande om komplettering [BYGG.2020.287]
Bifogade filer: Verifiering av fönsterglasarea rev 200925.pdf

Hej igen Hany, 
Våra super duktiga arkitekter har redan hunnit komplettera dagsljusberäkningen med del av caféet med 
sittplatser för gäster, samlingsrum samt värmestuga, se bifogad revidering. 
 
Trevlig helg! 
 
Med vänlig hälsning, 

 

 

Från: Hany Touman [mailto:Hany.Touman@upplands‐bro.se]  
Skickat: den 25 september 2020 13:53 
Till:  

Ämne: Sv: Granskningsyttrande och föreläggande om komplettering [BYGG.2020.287] 

 
Strålande, jag är nöjd. Tack! 
Trevlig helg. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
08-518 322 01 
 

Från:    
Skickat: den 25 september 2020 13:49 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se> 
Kopia:   
Ämne: SV: Granskningsyttrande och föreläggande om komplettering [BYGG.2020.287] 

 
Hej Hany, 
 
Tack för ditt mail.  
Övriga ytor som utgör mer än tillfällig vistelse såsom del av caféet med sittplatser för gäster, samlingsrum 
samt värmestuga är projekterade för att klara krav på dagsljus.  
Utöver den dagsljusberäkning vi skickat in så är även samlingsrummet kontrollerat och klarar kraven. De 
andra två ytorna verifierar vi fortast möjligt. 
 
Vi avser att komplettera dagsljusberäkning för del av caféet med sittplatser för gäster, samlingsrum samt 
värmestuga till tekniskt samråd. 
 
Med vänlig hälsning, 
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Från: Hany Touman [mailto:Hany.Touman@upplands‐bro.se]  
Skickat: den 25 september 2020 13:13 
Till:  
Kopia:   
Ämne: Sv: Granskningsyttrande och föreläggande om komplettering [BYGG.2020.287] 

 
Hej   
 
Försökte nå er per telefon nyss men kom inte fram så jag försöker här. Har nu gått igenom inkomna kompletteringar 
och påbörjat arbete med tjänsteskrivelse med avsikt att slutföra den idag och skicka till nämnden. Har dock upptäckt 
ett hinder, se nedan: 
 
Jag har läst igenom er verifiering av fönsterglasarea och distinktionen ni gör mellan tillfällig vistelse och mer än 
tillfällig vistelse.  
Jag kan inte hålla med om att det endast är de två ytor ni tar upp som utgör mer än tillfällig vistelse. Enligt min 
uppfattning utgör även del av caféet med sittplatser för gäster, samlingsrum samt värmestuga sådana ytor som är 
mer än tillfällig vistelse. Exempel på vad som utgör tillfällig vistelse hittar ni i BRB 1:4: exempelvis rum för förvaring 
av livsmedel i bostäder, rum för personlig hygien, driftutrymmen, garage, kommunikationsutrymmen, bostadsförråd 
och kulvertar.  
 
Jag antar mot bakgrund av utförd distinktion samt det snäva urvalet att ni inte klarar dagsljuskrav i övriga delar? 
Vilka är isåfall motiven till detta? 
Med hur mycket underskrids nivån enligt det allmänna rådet i BRB 6:322?  
 
Klaras inte dagsljus i övriga delar och ni vidhåller vald utformning kommer jag bli tvungen att skriva in min 
bedömning i detta avseende i tjänsteskrivelsen. Det utgör visserligen inte hinder mot bygglov då dagsljus är ett 
tekniskt egenskapskrav. Det bedöms dock olämpligt då problemet skjuts framåt –> startbesked ( prövar tekniska 
egenskapskrav) kommer inte kunna ges ‐> Tillbaks till nytt bygglov osv… 
 
Vänligen återkom snarast möjligt – helst idag – då deadline för att anmäla och skicka min tjänsteskrivelse är idag så 
det är bråttom om det ska med till oktobernämnden. 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
08‐518 322 01 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från:    

 

Ämne: SV: Granskningsyttrande och föreläggande om komplettering [BYGG.2020.287] 
 
Hej Hany,  
Här kommer svar på föreläggande om komplettering för Dnr. BYGG.2020.287. 
 
Hör av dig om du saknar någonting.  
 
Med vänlig hälsning, 

 
 

 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
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Från:    

 

 
Hej! 
 
Bifogat är granskningsyttrande och föreläggande om komplettering för: 
 
BYGG.2020.287 
Bygglov för nybyggnad av friluftsgård och förråd KUNGSÄNGENS‐TIBBLE 1:3 
 
För bygg‐ och miljönämnden 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08‐581 690 00 bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2020.287 
Mottagare: UPPLANDS‐BRO KOMMU  
Andersson[  
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LILLSJÖN FRILUFTSGÅRD 
BYGGLOV 

ANTAL BLAD 

6 
 
BLAD NR 

1 

PROJEKT NR 

 
665 

	
TILLGÄNGLIGHETSKONSULT	AB	
070-747	52	52	 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

TILLGÄNGLIGHET	

SIGN 

Joachim Staremo 
 DATUM 

2020-09-12 
 

SENASTE ÄNDRING 

 
 
 

	

1 OMFATTNING  
 Granskningen omfattar utformning av nybyggnad till Lillsjön 

friluftsområde med avseende på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  
 
Fastighet: Tibble 1:3 Kungsängen 
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LILLSJÖN FRILUFTSGÅRD 
BYGGLOV 

ANTAL BLAD 

6 
 
BLAD NR 

2 

PROJEKT NR 

 
665 

	
TILLGÄNGLIGHETSKONSULT	AB	
070-747	52	52	 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

TILLGÄNGLIGHET	

SIGN 

 
 DATUM 

2020-09-12 
 

SENASTE ÄNDRING 

 
 
 

	

2 UNDERLAG  
 Underlag för granskning är bygglovhandlingar från Totalarkitektur, dat 

2020-07-03 rev 2020-09-11. 
 
 

 

3 KRAV  
 Ritningarna har granskats mot de generella krav, som ställs i PBL och 

PBF. Vidare har kontrollerats att de bestämmelser och allmänna råd 
som finns i Boverkets Byggregler (BBR 29) har följts samt tillämpliga 
delar av råd och anvisningar i ”Bygg ikapp” utgåva 5. 
 
Byggnaderna betraktas generellt som nybyggnad, men eftersom de 
ersätter en brandskadad byggnad kan ev. punkter om ”ändring” vara 
tillämpliga. För ändringar gäller 7§ PBL och 3 kap 23 § PBF. ”Hänsyn 
skall tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar när 
de tekniska egenskapskraven tillämpas”. Förtydligande finns i BBR 
1:22, och 3:5. 
 
Dimensionerande rullstol: 
För byggnad och tomtmark är normal elektrisk utomhusrullstol klass B 
dimensionerande. (Vändcirkel min 1,5 m – och min 80 cm passagemått 
för dörrar. Gäller både invändigt och i fasad)  
 
För lokaler och arbetsplatser är elektrisk utomhusrullstol klass B 
dimensionerande. (Vändcirkel min 1,5 m och min 80 cm passagemått 
för dörrar. Gäller både invändigt och i fasad). 
 
För badanläggningen och för andra anläggningar än byggnader, tex 
idrottsplatser och badplatser gäller även ALM. (”allmännt kallad ”Lagen 
om allmänna platser”. De åtgärder som planeras här bedöms endast 
tillhöra byggnaden och kontrolleras därför mot BBR. 
 
 

 

4 KOMMENTARER   
   
4.1 Tillgänglighet och användbarhet på tomter BBR 3:12 
4.1 Gångvägar 

Utgår från befintliga förhållanden och samband. Ändringarna rör endast 
byggnaden. Badplatsen generellt ingår ej i detta projekt. 
 
Gångvägarna närmast byggnaderna bedöms som ok. 
Dock behöver plushöjder och lutningar stämmas av under projektering. 
 
 

§3:122 
ok 

beaktas vid 
projektering och 

produktion 
 
 

4.2 Bom 
Om vägbom planeras bör framkomlighet för hkp-fordon studeras. 
 

beaktas vid 
projektering och 

produktion 
 

4.3 Angöring/parkering 
Möjlighet att angöra samt parkera handikappfordon ska vara möjligt 

§3:122 
prel ok. 
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LILLSJÖN FRILUFTSGÅRD 
BYGGLOV 

ANTAL BLAD 

6 
 
BLAD NR 

3 

PROJEKT NR 

 
665 

	
TILLGÄNGLIGHETSKONSULT	AB	
070-747	52	52	 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

TILLGÄNGLIGHET	

SIGN 

 
 DATUM 

2020-09-12 
 

SENASTE ÄNDRING 

 
 
 

	

inom 25 meter från byggnadens entré. Placering av Parkeringsplats 
bedöms som bra och inom lämpligt avstånd. 
 
Vid projektering och produktion behöver man beakta att p-platsen inte 
bör luta mer än 1:50 samt vara utförd av hårt markmaterial. Tex 
fungerar packat stenmjöl. Plats skall skyltas väl och om möjligt målas 
på mark. 
 
 
 

beaktas vid 
projektering och 

produktion 
 

4.4 Gångytor 
Ytorna skall vara hårdjorda och jämna och körbara med rullstol. Packat 
stenmjöl är godkänt för rullstolar och kan vara ett användbart alternativ. 
 
 

§3:1221 
beaktas vid 

projektering och 
produktion 

 
4.5 Ramper 

Inga utvändiga ramper är planerade.  
 
Notera: 
Om ramper behövs till byggnaden skall dessa helst luta 1:20 (Max 
1:12) och vara 1,3m breda. De ska ha avåkningsskydd och ledstänger 
på två sidor. Framför dörr ska finnas vilplan. Vid lyfthöjd mer än 1m 
skall finnas hiss. Vid lyfthöjd 0,5m skall finnas vilplan. 
 
 

§3:1222 
info 

beaktas vid 
projektering och 

produktion 
 

4.6 Utvändig Belysning 
Beaktas under projektering och produktion. 
 
 

§3:1224 
Beaktas under 

projektering och 
produktion. 

 
4.7 Utvändiga Skyltar 

Beaktas under projektering och produktion. 
 
 

§3:1225 
Beaktas under 

projektering och 
produktion. 

 
   
5 Tillgänglig byggnad BBR 3:13 
5.1 Entré och kommunikationsutrymmen 

Utrymme och utformning av entréer, ok. 
 
 

§3:14 
ok 

 

5.2 Dörrar och portar 
Entrédörrar och innerdörrar skall ha min 0,8 m.  Passagemått mäts vid 
90 graders öppning och måttet måste klara dörrblad och ev klämskydd. 
Utformning bedöms som ok. 
 
 

§3:143 
ok. 

beaktas vid 
projektering och 

produktion 
 

5.3 Dörrtrösklar 
Trösklar bör undvikas om möjligt. För innerdörrar rekommenderas, 
gummitröskel, tröskelplatta (10 mm) eller fasad övergångströskel. 

§3:143 
beaktas vid 

projektering och 
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Vertikal kant på tröskel får ej vara högre än 20 mm. I så fall 
kompletteras med fasad list eller tröskelplåt. 
 
 

produktion 
 

5.4 Dörröppningsautomatik (DA) 
Alla entrédörrar skall utrustas med dörrautomatik. (Gäller 2 st 
omklädningsrum, värmestuga och café. Om RWC i fasad planeras med 
dörrstängare skall dörrautomatik ersätta denna). 
 
 
Armbågskontakter monteras enl. Anvisning i BBR: 
 
1 Dörrautomatik skall alltid utrustas med sensor så ingen användare skall 
klämmas eller få dörren på sig. 
 
2 Dörrautomatik kan med fördel kopplas direkt till Aptus eller kodlås. Dock 
skall noteras att entrédörr skall kunna manövreras av en besökare. 
 
3 Armbågskontakter bör (i princip ”skall”) monteras mellan 70 cm och 100 cm 
från dörrbladets svepyta, samt 70-100 cm från innerhörn, (se bild ut BBR). 
Lämpligare placering kan vara aktuellt i särskilda fall. 
 

 
 
 
4 Höjdmontage: Normalt sätts armbågskontakter (AK) med centrum 80 cm 
öfg. (Vid besiktning godkänns funktionsmått mellan 70-120 cm öfg.) 
 
5 Armbågskontakter skall kunna öppna dörren utan att aktivera 
öppningsknapp eller annan brytare. (Automatiken kan med fördel kopplas 
direkt till kodlåset.) 
 
 

§3:143 
beaktas vid 

projektering och 
produktion 

 

5.5 
 

Kodlås/porttelefon mm 
Monteras i höjdzonen 80-120 cm över golv/mark, samt 70-100 cm från 
inre väggvinkel. 
 

§3:143 
bevakas vid 

projektering och 
produktion 
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 DATUM 

2020-09-12 
 

SENASTE ÄNDRING 

 
 
 

	

  
5.6 Café/Resturang-lokal/utbildningslokal 

Mått och utformning bedöms uppfylla krav på tillgänglighet. 
 
 
 

§3:145 
ok 

 

5.7 Omklädningsrum 
Mått och utformning, ok 
 
 

§3:145 
ok 

 

5.8 
 

RWC: 
RWC skall ha rumsmått min 2,2 x 2,2 m. 
RWC-Dörr skall ha draghandtag på insida dörr. 
RWc stol skall ha armstöd. 
RWC ska ha larm 
Vägg bakom toastol och handfat skall ha kontrastfärg 
Ök handfat bör vara 850 mm öfg. (För att kunna rulla in under handfat). 
Blandare skall ha lång pip och lång arm. 
 
 

§3:145 
bevakas vid 

projektering och 
produktion 

 

5.9 Miljörum / Komplementbyggnad 
Skall vara tillgängligt. Vilket innebär farbar tröskel och attdörrautomatik 
skall ersätta dörrstängare om sådana planeras. 
 
 
 
 

bevakas vid 
projektering och 

produktion 
 

8 Säkerhet vid användning 
Punkter i kap 8 BBR, som kan ha bäring på tillgänglighet. 
 
 

 

8.1 Kontrastmarkering av trappsteg 
Första och sista stegkant skall kontrastmarkeras. (Min 40% 
ljushetsskillnad mot golv/trappmaterialet enl NCS svartvita skala). 
 
 

§8:232 
bevakas vid 

projektering och 
produktion 

 
 

8.2 Ledstänger. 
Skall vara greppvänliga, finnas på två sidor och passera första och 
sista stegkant med 30 cm. 
 
Gäller både trappor och ramper. 
 
 
 

§8:2322 
bevakas vid 

projektering och 
produktion 

 

8.3 Motordrivna dörrar ska ha sensor mot klämning och sammanstötning. 
 
 
 
 

§8:33 
bevakas vid 

projektering och 
produktion 

 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : Utlatandetillganglighet_453593

	

LILLSJÖN FRILUFTSGÅRD 
BYGGLOV 

ANTAL BLAD 

6 
 
BLAD NR 

6 

PROJEKT NR 

 
665 

	
TILLGÄNGLIGHETSKONSULT	AB	
070-747	52	52	 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

TILLGÄNGLIGHET	

SIGN 

 
 DATUM 

2020-09-12 
 

SENASTE ÄNDRING 

 
 
 

	

 
8.4 Glas kontrastmarkeras. 

Oskyddat glas som riskerar sammanstötning, skall kontrastmarkeras 
med tydliga markeringar på höjd både för sittande och stående 
personer. Lämplig höjd ca 1,1-1,5 m öfg. Frostad film bör undvikas. 
Opak film syns bättre. 
 

§8:351 
bevakas vid 

projektering och 
produktion 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 UTLÅTANDE 
 

 

 Projektet är ambitiöst och väl utformat. 
 
Några noter berör saker som behöver beaktas i projektering och 
produktion. Det hör till normal process. 
 
Beaktas dessa punkter är det är min bedömning att byggnadens 
utformning uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  
 
 

 

   
  

  
   
 Sakkunnig tillgänglighet  
 Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet, TIL2.  

Nr 3639/Swedcert 
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Tibble 1:3, Kungsängen 
 Nybyggnad Friluftsgård 
  

 Brandskyddsbeskrivning 
 Projekteringsunderlag 

2020-06-26 
 Förfrågningsunderlag 
  
  
  
  
  
  
  
  
 Petter Strid 
 Handläggande brandingenjör 
  
  
  
  

  
Internkontrollerande brandingenjör 
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Tibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård PSD-me 
2020-06-26  
 

Tibble 1:3 Kungsängen 

Brandskyddsbeskrivning 
Uppdragsgivare:  

 
  
  
  
Byggherre: Upplands Bro kommnun 
  
Objektsadress: Lillsjöns badplats 

 

Myndighetskrav: Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 8 kap. 9 §. 

 Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 3 kap. 8 §. 

 Boverkets byggregler BBR 28 (BFS 2011:6 med ändringar t o m  
BFS 2019:2). 

 EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t o m BFS 2019:1), avdelning C,  
kap. 1.1.2. 

  

  

Projektets   Enkel (E)    x Normal (N)     Kvalificerad (K) 
kompetensnivå:  
  

 

  

 

 

 

Förfrågningsunderlag 2020-06-26 PSD MW 

Version Datum Utförd av Kontrollerad av 
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Tibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård PSD-me 
2020-06-26  
 

1 Inledning 
Brandskyddsbeskrivningen är ett underlag för arkitekt och teknikkonsulter. Handlingen anger 
minimikraven avseende brand. I det fall högre krav förekommer i annan handling gäller det 
högre kravet. 

Avsnitt 2 redovisar de dimensionerande förutsättningarna och avsnitt 3 är en sammanfattning 
av brandskyddet. Mer detaljerade anvisningar finns för respektive disciplin under separata 
avsnitt. 

Revideringar 

Brandkonsulten AB uppdaterar brandskyddsbeskrivningen i projektets olika skeden och vid änd-
ringar som har stor påverkan på den valda brandskyddslösningen.  

Vi markerar endast de revideringar som påverkar funktionskraven eller utförandet av brand-
skyddet. Revideringar markeras med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke. Borttagen text 
markeras som genomstruken endast när övriga projektörer behöver uppmärksammas på att 
texten är borttagen. 

Aktuell revidering  

Denna version innehåller inga revideringar. 

Underlag/ritningar 

Underlag för denna beskrivning har varit ritningar från total arkitektur.  

1.1 Införande av brandskyddslösning i samtliga handlingar 

Varje projektör ska se till att funktionskraven uppnås inom den egna disciplinen. 

Brandkonsulten AB kan om så önskas ta fram en checklista för att underlätta övriga projektö-
rers egenkontroll avseende brandskydd. 

Samtliga projektörer ska samordna sig kring brandskyddet inför upphandling av entreprenörer. 
Syftet är att undvika fel som annars upptäcks först när projektet är färdigställt. 
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Tibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård PSD-me 
2020-06-26  
 

2 Dimensionerande förutsättningar 

2.1 Omfattning 
Brandskyddsbeskrivningen avser nybyggnad av friluftsgård och café.  

2.2 Dimensioneringsmetod 
Brandskyddet projekteras i tillämpliga delar genom förenklad dimensionering enligt de 
allmänna råden i avsnitt 5:2–5:7 i BBR. Analytisk dimensionering har dock utförts för vissa delar. 
Enklare kvalitativa verifieringar redovisas direkt i berört avsnitt och markeras med [AD].  

2.3 Detaljplan 
Brandkonsulten AB har inte erhållit någon information om eventuella krav i detaljplan som kan 
påverka utformningen av brandskyddet.  

2.4 Servitut 
Inga fastighetsrättsliga förhållanden som påverkar brandskyddet är kända. 

2.5 Våningsantal 
Byggnaden består av en våning ovan mark samt fläktrum på vindsplan. 

2.6 Personantal 
Personantalet i byggnaden uppgår till högst 150, vilket bedöms som rimligt. 

Antalet personer i respektive utrymme har uppskattats nedan: 

Värmestuga upp till 30 personer. 

Klass-/mötesrum upp till 60 personer. 

Café upp till 40 personer. 

Omklädning 6 personer i vartdera omklädningsrum. 

2.7 Verksamhetsklass (Vk) 
Verksamheten i byggnaden utgörs av Vk2a. Byggnaden dimensioneras inte för övernattning/ 
sovande personer. Om övernattning blir aktuellt i klass-/mötesrum/värmestuga ska ansökan 
om detta ske till Brandkåren Attunda. Lokalen ligger i markplan, förses med automatiskt 
brandlarm och genomlysta vägledande markeringar enligt brandkårens riktlinje: ”Tillfällig 
förläggning /tillfällig övernattning, daterad 2019-03-14.  

Följande lokaler räknas som ”publik verksamhet”, d v s lokaler dit allmänheten har tillträde: 

- Café. 

- Hall/värmestuga 

- Klass-/mötesrum 

- RWC 

- Omklädning 

Följande lokaler anses inte vara publika: 

- Personalutrymmen såsom kök, förråd, återvinning. 

2.8 Byggnadsklass 
Br3. 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : Brandskyddsbeskrivning_453592

 
6 (17) 

 

Tibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård PSD-me 
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2.9 Konstruktion 
Stomme trä. 

Bjälklag trä. 

Fasad tegel. 

Yttertak  tegelpannor/ betongpannor. 

Isolering tak  Okänt 

Isolering yttervägg  Okänt 

2.10 Dimensionerande brandbelastning 
För verksamheten får maximal brandbelastning om 800 MJ/m² tillämpas. 

2.11 Egen ambition 
Av egen ambition så installeras brand- och utrymningslarm vidarekopplat till larmcentral. 

För att minska risk för brandspridning vid anlagd brand ska takfot utföras tät alternativt förses 
med ventilationsöppning uppfyllande brandteknisk klass EI 30.  

2.12 Dimensionering av bärverk 
Brandteknisk dimensionering av bärverk utförs genom klassificering efter nominella 
temperatur-tidförlopp. 

2.13 Räddningstjänstens insatstid  
Räddningstjänstens dimensionerande insatstid bedöms överstiga 10 minuter. Utrymningen 
dimensioneras inte för räddningstjänstens insats. Närmaste brandstation Upplands Bro har inte 
heltidsbemanning.  

2.14 Brandfarlig vara 
Samråd med Brandkonsulten AB om hantering av brandfarlig vara blir aktuellt i projektet.  
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Tibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård PSD-me 
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3 Sammanfattning brandskydd 

Utrymning 

Projekterat brandskydd i byggnaden förutsätter inte räddningstjänstens medverkan. 

Utrymning sker direkt till det fria via dörrar i fasad. Utrymmen för fler än 30 personer utförs 
med minst två dörrar till det fria. 

Café utförs med två dörrar till det fria.  

Utrymningsplats 

Utrymningsplats krävs inte då byggnaden ligger i markplan och minst två av utrymningsvägarna 
utformas för rörelsehindrade. Utrymningsvägar anpassade för rörelsehindrade är markerade på 
bifogad brandskiss.  

Gångavstånd till utrymningsväg 

Gångavståndet till närmaste utrymningsväg får inte överstiga 30 m. Sammanfallande gångväg 
multipliceras med faktor 2. Gångavstånd efterlevs enligt gällande layout.  

Från fläktrum tillåts gångavstånd uppgå till 45 meter där sammanfallande väg räknas med en 
faktor 1,5. 

En enda utrymningsväg i markplan  

Entrén till vissa rum får vara enda utrymningsväg då den ligger i markplan och leder direkt till 
det fria. Verkligt gångavstånd till dörren är högst 15 m och personantalet överstiger inte 30. 
Entrédörren ska vara synlig från huvuddelen av lokalen. Utrymmen där en enda utrymningsväg 
är tillräckligt är: Omklädningsrum, RWC, hall/värmestuga samt återvinning och förråd. 

Brandcellsindelning 

Cafédel avskiljs från övriga byggnaden med hänsyn till att det är olika verksamhetsutövare.  

Brandsektionering av stora byggnader 

Byggnadens största brandcell understiger 1250 m2 och byggnaden behöver därför inte brand-
sektioneras. 

Fasader 

Fasader utförs så att de uppfyller brandteknisk klass D-s2,d2. 

Brandspridning mellan byggnader 

Byggnaden uppförs mer än 4 m från komplementsbyggnad återvinning/förråd. Byggnad med 
återvinning/förråd utförs med fasad och takkonstruktion i lägst klass EI 30. Brandavskiljande i 
klass EI 30 bedöms tillräckligt med hänsyn till att det är det krav som gäller mellan brandceller i 
aktuella byggnader. Skyddsavstånd om 4 m i kombination med brandklassad fasad/tak i 
komplementbyggnaden bedöms ge ett bättre skydd mot brandspridning jämfört med om 
byggnaderna vore sammanbyggda med brandcellsgräns i klass EI 30. Utförandet innebär även 
en högre skyddsnivå än för småhus/byggnader i verksamhetsklass 1 där viss yta oklassad 
fönsterarea accepteras [AD]. 

Ventilationssystem 

Ventilationssystemet utförs med ett gemensamt aggregat för byggnadens båda brandceller. 
Ventilationssystemet avskiljs med brand-/brandgasspjäll i brandcellsgräns. Imkanal från café 
utförs separat hela vägen till det fria.  
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Utrymningsskyltar 

Byggnaden förses med genomlysta utrymningsskyltar. 

Nödbelysning  

Erfordras inte. 

Brand- och utrymningslarm 

Brand- och utrymningslarm med vidarekoppling till räddningstjänsten ska installeras av egen 
ambition. Utformning kommer att specificeras i utförandespecifikation som upprättas i detalj-
projekteringen.  

Brandvattenförsörjning 

Befintliga markbrandposter får inte blockeras eller tas bort. 
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4 Brandkrav Bygg 

4.1 Utrymning 
Projekterat brandskydd i byggnaden förutsätter inte räddningstjänstens medverkan. 

Utrymning sker direkt till det fria via dörrar i fasad. Utrymmen för fler än 30 personer utförs 
med minst två dörrar till det fria. 

4.1.1 Utrymning för personer med funktionshinder 
Utrymningsvägar direkt till det fria ersätter kravet på utrymningsplats och ska därför utformas 
för rörelsehindrade.  

Utrymningsvägen ska kunna nås utan att passera trappor, trappsteg eller trösklar högre än ca 
20 mm.  

Öppningsanordning placeras inom räckhåll för personer i rullstol och utformas så att den är lätt 
att förstå och hantera. 

Dörrar som vetter mot utrymningsvägar eller till det fria förses med automatisk dörröppnare 
om dörröppningstrycket överstiger 25 N. 

4.2 Utformning av utrymningsvägar  
Markytan utanför utrymningsvägar och fram till en säker plats utformas på ett sådant sätt att 
utrymning inte försvåras och så att snöröjning underlättas. Nivåskillnad om maximalt 20 mm 
accepteras mellan dörr till det fria och utanförliggande marknivå för dörrar avsedda för utrym-
ning för personer med funktionshinder.  

 

Bild: Mått i utrymningsväg. 

4.3 Dörrar i och till utrymningsväg 
Utrymningsdörrar utformas så att de är lätt identifierbara. 

Dörrarna placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer.  

4.3.1 Slagriktning och bredder 

Dörrar utförs generellt med slagriktning utåtgående i utrymningsriktningen. 

I lokaler där personer inte har god lokalkännedom kan inåtgående dörr användas om gång-
avståndet till utrymningsvägen är högst 15 m och personantalet inte överstiger 30. 
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Dörrar utförs med en minsta fri bredd av 0,80 m och fri höjd 2,00 m. Vid öppen dörr får dörr-
bladet inte inkräkta på det fria måttet. Dörrar avsedda för funktionsnedsatta utförs med fri 
bredd om minst 0,84 m.  

4.3.2 Öppningsfunktion 

Dörrar i eller till utrymningsväg utförs öppningsbara utan nyckel eller verktyg. 

Slagdörrar utförs öppningsbara genom tryck på dörren eller med lättmanövrerat trycke.  
Observera att vred inte uppfyller kraven. 

Vred i kombination med trycke godtas för: förråd, WC, RWC omklädning och miljörum då 
dörren betjänar en lokal med max 50 personer. Kåpa som täcker vred ska undvikas. 

Låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma. 

Öppningsbeslag placeras 0,8–1,2 m över golv. 

Öppningskraft 

Dörröppningstrycket får maximalt uppgå till 150 N och kraften för att trycka ner trycket får inte 
överstiga 70 N. Detta ska även uppfyllas vid icke fungerande öppningsautomatik.  

Möjlighet till återinrymning 

Det ställs inte krav på återinrymning för någon dörr. 

4.4 Dörr och lucka i brandcellsgräns 
Dörr till komplementbyggnad återvinning utförs i lägst klass EI 30-C.  

4.5 Skydd mot brandspridning inom brandcell 

4.5.1 Ytskikt och beklädnad 
I följande tabell framgår krav på ytskikt och beklädnader inom berörda lokaler. 

 Tak Väggar Golv  

Generellt krav D-s2,d0 D-s2,d0 -  

4.6 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 
Cafédel avskiljs från övriga byggnaden med hänsyn till att det är olika verksamhetsutövare.  

4.6.1 Brandcellsgränser 

Brandcellsgränser utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. Brandcellsgräns ansluter till yttertak 
alternativt till brandtekniskt avskilt vindsbjälklag.  

4.6.2 Takfot och gavelsprång 
För att minska risk för brandspridning vid anlagd brand ska takfot utföras tät alternativt förses 
med ventilationsöppning uppfyllande brandteknisk klass EI 30.  

4.6.3 Fasadbeklädnad yttervägg 
Fasader utförs så att de uppfyller lägst brandteknisk klass D-s2,d2. 

4.7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 

4.7.1 Skydd mot brandspridning mellan huvudbyggnad och komplementsbyggnad 
Komplementbyggnad avskiljs mot huvudbyggnad i brandteknisk klass EI 30 med hänsyn till att 
avståndet mellan byggnaderna understiger 8 m. Avskiljning omfattar 1 långsida, kortsidor samt 
tak.  
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4.7.2 Taktäckning 
Taktäckning utförs med något av följande två alternativ med hänsyn till att byggnaderna är 
placerade inom 8 m från varandra: 

- Obrännbart material (A2-s1, d0). 

- Material av lägst klass BROOF(t2) på obrännbart underlag (A2-s1,d0). 

4.8 Räddningstjänstens åtkomlighet 

4.8.1 Byggnadens åtkomlighet för räddningstjänsten  

Byggnaden är åtkomlig för räddningstjänsten genom att räddningsfordon kan ställas upp inom 
50 m från byggnadens angrepps-/tillträdesvägar. 

Avstånd från uppställningsplats av räddningsfordon till närmaste brandpost överstiger 75 m. 
Lösning för att hantera brandvattenförsörjning behöver samrådas med Brandkåren i Attunda 
utifrån dokument Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska område, 
daterad 2015-10-16. Med hänsyn att det är en mindre byggnad med lågt skyddsbehov så är den 
initiala bedömningen att ett alternativt system med längre avstånd till brandpost samt 
nyttjande av tankbil en möjlig lösning för att trygga brandvattenförsörjningen.  

Lösning av brandvattenförsörjning ska förankras med Brandkåren i Attunda senast i 
bygghandlingsskedet. I det här skedet är dialog med Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro 
kommun samt Attunda Brandkår påbörjad.  

4.8.2 Tillträdesvägar för räddningstjänsten 
Räddningstjänstens tillträdesvägar till byggnaden utgörs primärt av byggnadens utrymnings-
vägar och dörrar i fasad. 

4.9 Värmeproduktion - skydd mot uppkomst av brand 
Brandskyddsbeskrivningen beskriver endast övergripande vad som krävs för att uppfylla  
BBR avsnitt 5:4 ”Skydd mot uppkomst av brand”.  

Byggnaden förses inte med eldstäder. 

Byggnaden förses med värme genom golvvärme. Inga särskilda åtgärder erfordras därmed för 
att förhindra uppkomst av brand. 

4.9.1 Matlagningsanordningar  
Vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material eller spisfläkt 
sätts till minst 0,5 m.  

5 Brandkrav Konstruktion 
Bärverk dimensioneras genom klassificering efter nominellt temperatur-tidförlopp (standard-
brandkurva enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2). 
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5.1 Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass 
Byggnadsdelar hänförs till brandsäkerhetsklasser och brandteknisk klass med avseende på bär-
verk enligt följande: 

Byggnadsdelar Brandsäker-
hetsklass 

Brandteknisk 
bärverksklass 

 

• Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem. 

• Stomstabiliserande bärverksdelar som är nöd-
vändiga för byggnadens totalstabilitet i brand-
lastfallet. 

1 -  

• Bärverk som krävs för att upprätthålla avskil-
jande konstruktioner i motsvarande brandteknisk 
klass EI 30. 

3 R 30   

6 Brandkrav El 

6.1 Utrymningsskyltar 
Utrymningsväg och väg till utrymningsväg förses med genomlysta utrymningsskyltar med sym-
boler enligt AFS 2008:13. 

Skyltarna förses med nödströmsförsörjning lokalt batteri. 

Nödströmsförsörjningen utförs så att den ger avsedd belysning i minst 60 minuter. 

Generellt 

Väg till tillgänglig och användbar utrymningsväg som leder till säker plats kompletteras med 
utrymningsskyltar som innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Genomlysta skyltar utförs så att de alltid är tända. 

6.2 Nödbelysning 
Nödbelysning erfordras inte.  

6.3 Dörrmiljöer 
Låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma. 

6.4 Brand- och utrymningslarm 
Byggnaden förses av egen ambition med ett adresserbart heltäckande automatiskt brand- och 
utrymningslarm. Utförandet ska beskrivas i utförandespecifikation. Brandlarmet ska utföras 
vidarekopplat till larmcentral. Brand- och utrymningslarm installeras av egen ambition.  

6.5 Ytskiktsklasser kablar 
Nedan framgår krav på ytskiktsklass för kablar. 

Placering Krav   

Generellt Eca   

6.6 Brandklassade kablar 
Brandklassade kablar enligt IEC 60 331, SS-EN 50200, DIN 4102-12 eller brandklassad kabel 
enligt BBR uppfyller kraven på säkerställd funktion vid brand. 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : Brandskyddsbeskrivning_453592

 
13 (17) 

 

Tibble 1:3 Lillsjöns friluftsgård PSD-me 
2020-06-26  
 

7 Brandkrav Ventilation 

7.1 Systembeskrivning 
Fläktaggregat kan tillhöra samma brandcell som en av lokalerna under förutsättning att den 
andra avskiljs med rökgasstyrda brand-/brandgasspjäll i lägst klass EI 30. 

7.2 Kanaler och imkanaler 

7.2.1 Material i kanaler 

Kanaler utförs generellt av obrännbart material (A2-s1,d0). 

För följande systemdelar accepteras lägre brandteknisk klass: 

Systemdel Krav  

Mindre detaljer  
T ex filtermaterial, packningar, fläktremmar och 
elinstallationer 

Inget krav (klass F).  

Kanaler (utom imkanaler)  Motsvarande ytskiktskrav som gäller för 
anslutande vägg- eller takyta. Gäller 
både in- och utsida av kanalen. 

 

7.2.2 Kanalisolering 
Kanalisolering utförs obrännbar. 

7.2.3 Stagning av kanaler 

Rektangulära kanaler med kanalsida större än 0,25 m stagas vid genomföring.  

7.2.4 Upphängningsanordningar 
Upphängningsanordningar utförs i lägst klass R 15.  

7.2.5 Imkanaler 

Imkanal från bageriugn/bakeoff-ugn 

Brandkonsulten AB rekommenderar att imkanaler utförs enligt principer i Imkanal 2012. 
Imkanal från bageriugn klassificeras i klass 2a enligt Imkanal 2012. 

Imkanal från kök 

Imkanaler från hushållsspisar utförs i lägst brandteknisk klass EI 15. Inom kök kan kanalerna 
utföras oisolerade (E 15) om de är besiktningsbara och med skyddsavstånd på 30 mm till bränn-
bart material.  

Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller 
skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras 
mot brännbart material.  

Brandkonsulten AB rekommenderar att imkanaler i kök utförs enligt principer för klass 3 i 
Imkanal 2012. 
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8 Brandkrav Rörinstallationer 

8.1 Ytskikt rör 

 Tak Väggar  

Rörisolering, mindre 
omfattning  
<20 % av anslutande 
tak eller vägg 

DL-s3,d0 där omgivande ytor har 
kravet D-s2,d0. 

DL-s3,d0 där omgivande ytor har 
kravet D-s2,d0. 

 

9 Styrfunktioner brand 
Styrfunktioner ska redovisas i detaljprojekteringen. 

10 Genomföringar i brandcellsgräns 
Genomföringar utförs i samma brandtekniska klass som den avskiljande byggnadsdelen. Tät-
ningar utförs med typgodkänt material enligt med typgodkännandet tillhörande handlingar. 

11 Skyltprogram 
Dörrar som riskerar att blockeras förses med skyltar ”Utrymningsväg – får ej blockeras”. 

               

12 Information till räddningstjänsten 
Följande information ska finnas tillgänglig vid brandlarmscentralen: 

- Orienteringsritningar brandlarm 

13 Drift och underhåll 
Drift- och underhållsrutiner tas fram efter färdigställande.  

14 Brandskisser 
Ritningar med Brandkonsulten AB:s anteckningar, daterade 2020-07-01. 
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 Brandkrav enligt annan lagstiftning 

Anordningar för manuell släckning 

Släckredskap i denna typ av lokal regleras inte av Boverkets Byggregler. Enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor är dock ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader skyldig att i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand. Det åligger hyresgästen att anordna hand-
brandsläckare i erforderlig omfattning. Lokalerna förses därför med handbrandsläckare. 

Välj handbrandsläckare godkänd enligt SS EN 3-7. Släckarna bör vara lägst klass 43A 233BC, 
exempelvis 6 kg pulversläckare.  

Gångavståndet till närmaste släckredskap bör inte vara längre än 25 m. I övrigt monteras och 
skyltas handbrandsläckare enligt anvisningar i SVEBRAS ”Rekommendationer – val och placering 
av brandsläckare”. 

Observera att vissa lokaler, exempelvis kök, kan kräva annan typ av släckmedel (fettsläckare). 

Utrymningsplanering 

Krav på utrymningsplan finns i AFS 2009:2 och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Enligt 
arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att upprätta utrymningsplaner. Det åligger hyres-
gästen att upprätta utrymningsplaner. 

 Checklista projektering av brandskyddslösning 
Respektive projektör (teknikkonsult, arkitekt och andra berörda) bör genom egenkontroll doku-
mentera att Brandkonsulten AB:s brandskyddslösning eller kravnivå för brandskyddet är 
inarbetad i sina handlingar. 

Brandkonsulten AB kan om så önskas ta fram en checklista för detta. 
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 Kontrollplan PBL brand 
Kontrollplanen bör innefatta kontrollpunkter avseende projektering och utförande. 

Bestyrkande av kontroll av färdigprojektering 

Att brandskyddsbeskrivningen uppfyller kraven i aktuell utgåva av BBR och EKS bestyrks med 
datum och signatur. 

Krav  Datum / Signatur 

Brandskyddsbeskrivning, underlag till Bygghandling (Brandkonsulten AB)  

Brandskyddsbeskrivning inarbetad i övriga bygghandlingar 

Respektive disciplin (arkitekt, elprojektör, VVS-projektör, konstruktör, 
låsprojektör m fl) intygar att de har följt alla krav i brandskydds-
beskrivningen. KA samlar in intygen. 

 

 

Bestyrkande av kontroll av utförande 

Att kontroll och utförande uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen bestyrks  
med datum och signatur. KA signerar att intyg och relationshandling finns. 

Krav  Datum / Signatur 

Bestyrkande från utförandekontrollant brand/sakkunnig kontrollant 
brand 

Utlåtande ska redovisa att brandskyddsbeskrivningen efterföljts och 
kontrollerats i samband med utförandet. Kontroll kan ske i form av 
besiktningar, mätningar, provningar och/eller egenkontroller/intyg. 

 

Brandskyddsbeskrivning som Relationshandling  

Brandskyddsbeskrivningen i form av relationshandling ska redovisa hur 
brandskyddet är utformat och ska grunda sig på besiktningar, mätningar, 
provningar och/eller egenkontroller/ /intyg. 
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 Brandskydd under byggtiden  
För att säkerheten för alla som vistas i byggnaden ska kunna upprätthållas, måste brandskyddet 
på och kring arbetsplatsen övervakas. Den dagliga övervakningen utförs av entreprenören. 
Regelbundna stickprovskontroller kan utföras av Brandkonsulten AB om så önskas. 

Anvisning och direktiv hur brandskyddet ska lösas under byggtiden, bl a genom att anpassa 
brandskyddet till etappindelningen, bör finnas med som underlag vid upphandling av 
entreprenörer. 

Enligt BBR avsnitt 2:52 får byggnader eller delar av byggnader inte tas i bruk innan brandskydds-
installationer är i driftklart skick.  

Entreprenörens roll och ansvar 

En handling som anger hur brand- och utrymningssäkerheten bibehålls under byggtiden ska 
upprättas. Det är viktigt att både entreprenören och Brandkonsulten AB deltar i detta arbete.  

 Drift- och underhållsplan 
Underlag för drift- och underhållsplan ska tas fram i senare skede. 

 



114 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  - BMN 20/0011-9 Bygglov för nybyggnad av friluftsgård: friluftsbyggnad och förråd  : Brandskyddsbeskrivning_453592

08  505 344 00 I www.brandkonsulten.se

Handläggare Datum Sidor

BRANDSKISS

Petter Strid 2020-07-01 1

EI 30

Genomlyst utrymningsskylt

Genomlys utrymningsskylt för
funktionsnedsatta, dörr utförs
med öppningskraft om
maximalt 25 N alt. förses med
dörrautomatik.

Takbjälklag utförs i
lägst klass EI 30.
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1

Hany Touman

Från: Kristofer Asplund
Skickat: den 25 september 2020 10:29
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Ny remiss Miljöavdelningen [BYGG.2020.287]

Hej Hany, 
 
Strandskyddsdispens: 
Miljö‐ och Livsmedelsavdelningen bedömer att det inte föreligger något hinder för att bevilja strandskyddsdispens 
för byggandet av friluftsgården vid Lillsjöbadet på fastigheten Kungsängens‐Tibble 1:3. 
 
Miljö‐ och livsmedelsavdelningen bedömer att friluftsgården med sitt utbud av servering, värmestuga, toaletter och 
omklädningsrum, kommer att bidra till att främja friluftslivet i området genom att ge en plats för service och 
samvaro, vilket bidrar till en ökad känsla av bekvämlighet och trygghet. Likaså bedöms friluftsgården bidra på ett 
naturpedagogiskt sätt genom att erbjuda en lokal för bland annat skolklasser att bruka för exempelvis 
fältexpeditioner. 
 
Placeringen av friluftsgården bedöms vara rimlig och att föredra för att samlokalisera badplatsens redan befintliga 
faciliteter. Miljö‐ och livsmedelsavdelningen bedömer att en alternativ placering någon annanstans inom 
naturreservatet skulle medföra en större åverkan på strandskyddet såväl som djur‐ och växtlivet i naturreservatet.  
 
Särskilt skäl: 
Miljö‐ och livsmedelsavdelningen 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". Miljö‐ och livsmedelsavdelningen 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". 
 
Dispens från naturreservatsföreskrifterna: 
Åtgärden bedöms inte kräva dispens från reservatsföreskrifterna då den sker inom det utpekade området för 
Lillsjöbadet som redan anses vara undantaget reservatsföreskrifterna. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kristofer Asplund 
Miljöinspektör 
 
Miljö‐ och livsmedelsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
 
Upplands‐Bro, kommunen som ger plats! 
 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands‐bro.se> 
Skickat: den 25 september 2020 09:56 
Till: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands‐bro.se> 
Ämne: Ny remiss Miljöavdelningen [BYGG.2020.287] 
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Hej Kristoffer, 
 
Här kommer remiss på nytt.  
 
Åtgärden ligger inom strandskyddsområde samt inom områdesskydd naturreservat Lillsjön‐Örnässjön.  
 
Vänligen återkom med bedömning om huruvida strandskyddsområde eller områdesskydd naturreservat utgör 
hinder för åtgärden. Bifogar de senaste handlingarna jag fått in. 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08‐581 690 00 bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se  
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2020.287 
Mottagare: [Kristofer.Asplund@upplands‐bro.se] 
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Hany Touman

Från: Emma Åhlstedt
Skickat: den 15 september 2020 12:56
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Intern remiss [BYGG.2020.287]

Hej Hany, 
 
Synpunkter från MEX: 
 
Är en ABT-entreprenad och det kommer vara restaurangverksamhet mm i byggnaden så det kommer vara 
varutransporter samt sophämtning till och från fastigheten. Man bör därför se till att det finns möjlighet till 
rundkörning så man slipper backa ut på gångvägen vilket det ser ut som nu. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Emma Åhlstedt 
Administrativ handläggare 
Mark- och exploateringsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
08-581 691 51 
 
Upplands-Bro kommun 
196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1 
www.upplands-bro.se 
08-581 690 00 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 3 september 2020 16:33 
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>; Akasya Randhav 
<Akasya.Randhav@upplands-bro.se>; Kent Olsson <Kent.Olsson@upplands-bro.se>; Henric Carlsson 
<Henric.Carlson@upplands-bro.se>; Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Karin Svalfors 
<Karin.Svalfors@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss [BYGG.2020.287] 
 
Hej, 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av 
friluftsgård och förråd på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 med dnr BYGG.2020.287.  
 
Bifogade handlingar: 
Handlingar ur ärendet i Castor. 
 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets 
utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi 
tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde. 
 
Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-09-24. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
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Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08-581 690 00 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se  
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2020.287 
Mottagare: [bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se];[Akasya.Randhav@upplands-
bro.se];[Kent.Olsson@upplands-bro.se];[Henric.Carlson@upplands-bro.se];[emma.ahlstedt@upplands-
bro.se];[Karin.Svalfors@upplands-bro.se]; 
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Hany Touman

Från: Karin Svalfors
Skickat: den 24 september 2020 16:26
Till: Hany Touman
Kopia: Susanna Evert
Ämne: Sv: Intern remiss [BYGG.2020.287]

Hej igen! 
 
Då förstår jag. Jag misstänkte att det kanske var så, men jag hade aldrig sett en sån internremiss förut. Så jag blev 
lite osäker. Hur som helst så har jag kollat även med Susanna, som numera är kommunens översiktsplanerare. 
 
I översiktsplanen är detta område prioriterat för rekreation, natur‐ och kulturmiljö, som en del av den regionala 
grönkilen Görvälnkilen. Friluftsområdet med aktiviteter vid Lillsjön är en del av det. Till området hörde en 
friluftsgård tidigare. 
 
Vänliga hälsningar 
/ Karin 
 
Karin Svalfors 
Samhällsplanerare 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
08‐581 691 94 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 24 september 2020 15:03 
Till: Karin Svalfors <Karin.Svalfors@upplands‐bro.se> 
Kopia: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands‐bro.se> 
Ämne: Sv: Intern remiss [BYGG.2020.287] 
 
Hej Karin, 
 
Tidigare har vi skickat remisser till Ulrika som representant för Enheten översiktlig planering för svar om förenlighet 
med översiktsplan. 
Nu när Ulrika slutat har det för mig varit oklart vem vi ska skicka till varför jag chansade med ett mail till er då jag 
förstod det som att ni jobbade på Enheten översiktlig planering.  
Om detta inte ska till dig, har du möjlighet att slussa vidare till någon annan för besked om förenlighet med 
Översiktsplanen? 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
08‐518 322 01 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Karin Svalfors <Karin.Svalfors@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 24 september 2020 14:56 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se> 
Kopia: Susanna Evert <Susanna.Evert@upplands‐bro.se> 
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Ämne: Sv: Intern remiss [BYGG.2020.287] 
 
Hej Hany! 
 
Mitt svar är inget yttrande. Jag vet inte riktigt varför just jag har fått denna internremiss. Jag har svårt att se vad jag 
kan ha för synpunkter på detta. Är det något särskilt du ville ha synpunkter på från mig? 
 
Vänliga hälsningar 
/ Karin 
 
Karin Svalfors 
Samhällsplanerare 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08‐581 691 94 
karin.svalfors@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Hany Touman <hany.touman@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 3 september 2020 16:33 
Till: Bygg‐ och miljönämnden <Bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se>; Akasya Randhav 
<Akasya.Randhav@upplands‐bro.se>; Kent Olsson <Kent.Olsson@upplands‐bro.se>; Henric Carlsson 
<Henric.Carlson@upplands‐bro.se>; Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands‐bro.se>; Karin Svalfors 
<Karin.Svalfors@upplands‐bro.se> 
Ämne: Intern remiss [BYGG.2020.287] 
 
Hej, 
Detta är ett arbetssamråd internt på samhällsbyggnadskontoret gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av 
friluftsgård och förråd på fastigheten KUNGSÄNGENS‐TIBBLE 1:3 med dnr BYGG.2020.287.  
 
Bifogade handlingar: 
Handlingar ur ärendet i Castor. 
 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets 
utredning och lokaliseringsprövning. Yttranden kan skickas via e‐post internt till ansvarig handläggare på bygglov. Vi 
tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg‐ och miljönämndens sammanträde. 
 
Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020‐09‐24. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Hany Touman 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret Upplands‐Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon växel: 08‐581 690 00 bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se  
 
 
Ärende hos kommunen: BYGG.2020.287 
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Mottagare: [bygg‐ochmiljonamnden@upplands‐bro.se];[Akasya.Randhav@upplands‐
bro.se];[Kent.Olsson@upplands‐bro.se];[Henric.Carlson@upplands‐bro.se];[emma.ahlstedt@upplands‐
bro.se];[Karin.Svalfors@upplands‐bro.se]; 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anna Davidson 

   

Miljöavdelningen 

   

anna.davidson@upplands-bro.se 

2020-09-23 NAT.2019.658  

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, tre 
bostadshus på Lindormsnäs 1:4 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförandet av tre bostadshus på fastigheten Lindormsnäs 1:4 enligt 

ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken 

och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

Sammanfattning 

Ansökan inkom den 6 november 2019 och avser strandskyddsdispens för tre 

nya bostadshus på Lindormsnäs 1:4. Fastigheten är en strandfastighet som 

ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. På 

platsen för åtgärden gäller utvidgat strandskydd på 300 meter. Fastigheten är 

belägen inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Som 

särskilt skäl för åtgärden har sökanden angett att området redan tagits i anspråk 

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

området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. De tre nya 

bostadshusen avses att placeras inom ett område som idag är allemansrättsligt 

tillgängligt varav miljöavdelningen bedömer att det inte föreligger särskilda 

skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c §. Miljöavdelningen bedömer att 

förutsättningarna för strandskyddsdispens saknas varav dispens inte kan 

medges i detta fall. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 6 november 2019.  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2020. 

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

beteckning 511-53095-2017 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, 

utgåva 2. 

 Förarbetena miljöbalk, proposition 1997/98:45, del 2 

 Dom 2016-12-22, Mål nr M 6995-16 

 Dom 2017-02-03, Mål nr M 7801-16 
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Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-09-23 NAT.2019.658 

 
 

 Dom 2012-07-03, Mål nr M 7831-11 

 Dom 2011-06-30, Mål nr M 9745-10 

 Flygfoto år 2019 

Ärendet 

Bakgrund 

Ansökan inkom den 6 november 2019 och avser strandskyddsdispens för tre 

nya bostadshus på Lindormsnäs 1:4 (bilaga 1). Fastigheten består av cirka 70 

hektar mark på land och är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt 

område men inom sammanhållen bebyggelse. Åtgärderna i ansökan ligger 

inom ett område med utvidgat strandskydd (bilaga 3). Som särskilt skäl för 

dispens har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att området genom en 

väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 

från området närmast strandlinjen.  

Strandskydd och övrigt skydd för området 

Riksintresse för friluftslivet 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. § 2 

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 och det föreligger ett 

starkt allmänt intresse av att bevara naturmiljön. 

Utvidgat strandskydd på platsen 

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". 

Avrinningsområde till ESKO-område (Ekologiskt särskilt känsligt 

område)  

Fastigheten och åtgärden i ansökan ligger inom avrinningsområde till 

Säbyholmsviken, som i Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010 

klassas som ESKO-område (Ekologiskt särskilt känsligt område), vilket 

innebär att området så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan 

skada naturmiljön enligt 3 kap. 3 § Miljöbalken.  

Kommunicering 

Förslag till beslut kommunicerades med sökanden mellan den 25 augusti 2020 

till den 15 september 2020. Inga synpunkter på beslutsförslaget inkom till 

Bygg- och miljönämnden. 
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Datum Vår beteckning 3 (7)  
2020-09-23 NAT.2019.658 

 
 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken ska det vid prövning av frågor om skydd av 

områden enligt detta kapitel även tas hänsyn till enskilda intressen. En 

inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 

skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses. 

Enligt 7 kap. 26 § får dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9-11, 18 a- 

18 e, 20 och 22 §§ från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd 

av detta kapitel ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 

syfte. Lag (2009:532).  

Motivering 

Särskilda skäl 

Enligt Miljöbalkens 7 kap. 15 § råder inom strandskyddat område bland annat 

förbud mot att uppföra nya byggnader och mot att ändra byggnader så att de 

avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars fått färdas fritt. 

Enligt Miljöbalkens 7 kap. 13 § är syftet med strandskyddet att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 

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

dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges krävs särskilda skäl 

enligt Miljöbalkens 7 kap. 18c §.  

Som särskilt skäl har fastighetsägaren angett 7 kap. 18 c § punkt 2 Miljöbalken 

att "området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen".  
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Avskiljande exploatering är sådant som tydligt hindrar allmänheten från att 

röra sig från den aktuella platsen till stranden. Smidövägen som är den väg som 

avses är sju meter bred och saknar mittlinje. Vägen är enligt miljöavdelningens 

tidigare erfarenhet av inspektion i området mycket sparsamt trafikerad.  

Av förarbetena till miljöbalken, prop. 1997/98:45, Del 2 s. 89, beskrivs att 

"Dispens kan meddelas om en byggnad eller en anläggning skall uppföras på 

en plats som är väl avskild från strandområdet och därför saknar betydelse för 

bad och friluftsliv. Detta kan vara fallet om stranden skärs av genom en större 

väg eller järnväg eller liknande och det är klart att den del av området som 

ligger på andra sidan från vattnet räknat saknar betydelse för allmänhetens 

friluftsliv". 

Enligt Mark- och miljööverdomstolens mål nr M 10315-16 från 2017-08-16 är 

vägen inte sådan att allmänheten typiskt sett skulle avhålla sig från att korsa 

den varav aktuell väg inte kan ses som en sådan som skulle kunna uppfylla det 

angivna skälet. Miljöavdelningen bedömer att när det gäller den bebyggelsen 

mellan aktuellt område och strandlinjen är den av sådan karaktär av gles 

bebyggelse att den inte kan ses som en sådan avskiljande effekt att särskilt skäl 

uppfylls. 

Som särskilt skäl har sökanden även angett 7 kap. 18 c § punkt 1 Miljöbalken 

vilket lyder att "området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften". 

På platsen för åtgärden framgår att området idag består av naturmark och ligger 

intill åkermark, vilket kan ses på de flygfoton över fastigheten som 

miljöavdelningen har tillgång till (bilaga 2). Strandskyddsreglerna innebär att 

det råder stor restriktivitet att medge strandskyddsdispens, speciellt inom 

områden som är särskilt skyddsvärda. I detta fall omfattas platsen för åtgärden, 

förutom utvidgat strandskydd, av riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 

Miljöbalken. Platsen som avses i ansökan ligger också intill odlingsmark och är 

en så kallad kantzon. Bryn mot åkermark är viktiga livsmiljöer för många arter 

så som djur, fågelarter och insekter.  

Miljöavdelningen bedömer att platsen för åtgärden i ansökan på fastigheten 

Lindormsnäs 1:4 inte kan anses vara ianspråktagen på ett sådant sätt att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Miljöavdelningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för dispens 

enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 och 2 Miljöbalken. Några andra särskilda skäl 

bedöms inte heller finnas för åtgärden i ansökan. 

Strandskyddets syften 

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

föreskriftens syften, såsom att trygga förutsättningarna för allmänhetens 

tillgång till strandområdet på lång sikt och att bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet.  
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Området i ansökan omfattas av utvidgat strandskydd enligt Länsstyrelsens 

beslut för Upplands-Bro kommun, 2018-11-13, där skyddet för området 

motiveras med: "När det gäller avskiljande exploateringar kan höga värden för 

allemansrättslig tillgänglighet eller djur- och växtlivet inom strandområdet 

motivera att strandskyddet ändå bör ligga kvar bakom den avskiljande 

exploateringen" (Sid 10 Länsstyrelsens beslut). 

Vidare står i Länsstyrelsens beslut: 

"Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att områdena är relativt små, glest 

bebyggda, delvis ej av privatiserande karaktär eller att huvuddelen av 

bebyggelsen ofta ligger inom det generella strandskyddsområdet. Bebyggelsen 

hindrar inte det rörliga friluftslivet eller djur- och växtlivet i någon omfattande 

utsträckning. Mot denna bakgrund bedömer Länsstyrelsen att strandskyddets 

syften inte gått förlorade på grund av bebyggelsen i områdena och att utvidgat 

strandskydd bör råda" (Sid 13 Länsstyrelsens beslut). 

Miljöavdelningen bedömer att området som avses i ansökan enligt 

motiveringen i Länsstyrelsens beslut för det utvidgade strandskyddet är värt att 

skydda.   

Miljöavdelningen bedömer att genom ansökan med tre nya bostadshus på 

fastigheten avhålls allmänheten från att beträda ett område där den annars 

skulle ha fått färdas fritt. Den allemansrättsliga tillgången kan komma att 

påverkas på ett negativt sätt och avhållas från att vistas i området i större 

utsträckning än i dagsläget. Fastigheten omfattas av riksintresse för 

friluftslivet, vilket innebär att det finns särskilda naturvärden på platsen. 

Miljöavdelningen bedömer också att det finns risk för att livsvillkor för djur- 

och växtliv kan påverkats negativt på platsen genom åtgärden.  

Genom att den sökta åtgärden kan påverka den allemansrättsliga tillgången till 

strandområdet negativt, och även påverka livsvillkoren för djur- och växtliv på 

platsen, motverkas strandskyddets syften. Strandskyddet ska ses i ett 

långsiktigt perspektiv och att eftersom syftena påverkas väsentligt av den sökta 

åtgärden bedömer miljöavdelningen att dispens från strandskyddet inte kan 

medges i detta fall.  

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljöavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 25 Miljöbalken 

att det allmänna intresset i strandskyddet väger tyngre än den sökandes 

enskilda intresse i detta fall.  

Fastigheten omfattas delvis av 300 meter utvidgat strandskydd. En del av 

fastigheten ligger helt utanför strandskyddat område vilket innebär att det kan 

finnas möjlighet att utveckla fastigheten utanför strandskyddat område. 
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Avgift 

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

gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av 

Kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, och Kommunfullmäktiges 

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

avgift skickas separat. 

Barnperspektiv 

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

hållbar utveckling för kommande generationer där ovanstående förslag till 

beslut bidrar till att trygga kommande generationers tillgång till strandområden. 

Förslaget medverkar också till arbetet med att nå Sveriges miljökvalitetsmål 

som till exempel ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och 

djurliv”.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 6 november 2019 

2. Flygfoto år 2019 

3. Utvidgat strandskydd flygfoto år 2019 

4. Information om hur du överklagar 

Beslut sänds till 

 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 

 

 

 



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Ansokanomstrandskyddsdispens_450763



115 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 - BMN 20/0011-3 Ansökan om strandskyddsdispens, tre bostadshus på Lindormsnäs 1:4 : Flygfotoar2019pdf_450895

augusti 21, 2020

 
1:1 263

o

50 0 50 [m]

Miljö

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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 1:1 500

o

50 0 50 100 [m]

Miljö

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 Miljö- och
Livsmedelsavdelning på tel. 08-581 690 00.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kristofer Asplund 

   

Miljöavdelningen 

   

Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2020-09-24 BMN 20/0011  

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, 
återuppbyggnad av friluftsgård på 
Kungsängens-Tibble 1:3 

Förslag till beslut 

1 Strandskyddsdispens medges för nybyggnad av friluftsgård 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 byggnadens 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 byggnaden måste helt rivas innan den nya byggnaden 

uppförs. 

 

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: 

Upplands-Bro kommun, Att: Susanne Lindqvist, Kultur och fritids kontoret, 

Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen  
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Sammanfattning 

Ansökan inkom till Bygg- och miljönämnden den 7 januari 2020 och avser 

strandskyddsdispens för återuppbyggandet av friluftsgården 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. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen 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. Miljö- och livsmedelsavdelningen 

bedömer att åtgärden uppfyller 7 kap. 18b och 18c §§ punkt 1 och 5 i 

miljöbalken och att strandskyddsdispens för återuppbyggandet av 

friluftsgården kan medges. Åtgärden bedöms inte påverka strandskyddets 

syften negativt på ett sådant sätt att strandskyddsdispens inte kan medges.  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 18 september 2020 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 7 januari 2020 

 Komplettering, inkom den 14 juli 2020 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2. 

 Beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 21 december 2016, § 152 

 Författningskommentar till Miljöbalk, prop.2008/09:119. 

 Miljöbalk (1998:808) 

Ärendet 

Ansökan 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 7 

januari 2020 för återuppbyggandet av friluftsgården vid Lillsjöbadet i 

Upplands-Bro kommun på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 (se bilaga 1). 

Det befintliga friluftshuset brann ner i maj 2018 och kvar på platsen finns idag 

enbart betongplattan från den gamla friluftsgården.  

Badet saknar i dagsläget faciliteter som omklädningsrum och duschar. Likaså 

saknar badet i dagsläget möjlighet till servering. Den gamla friluftsgården 

innehöll en omklädningsdel med bastu och duschar, en serveringsdel samt 

förrådsmöjligheter. Den upptog en yta av ca 175 m2. 

Den nu föreslagna byggnaden är 296 m2 med en komplementbyggnad på 39 

m2. Friluftsgården kommer att förutom omklädningsrum med dusch och toalett, 

även innehålla en serveringsdel samt en värmestuga där besökare har möjlighet 

att värma medhavd matsäck och slå sig ner och vila fötterna (bilaga 3). Den 
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föreslagna byggnaden kommer även att inhysa ett bokningsbart klass/mötesrum 

som ger skolverksamheter möjlighet att ha lektioner ute i naturen (bilaga 3). I 

det intilliggande förrådet kommer det finnas möjlighet att förvara material så 

som håvar, mätinstrument och mikroskop etc. En handikappanpassad toalett 

kommer vara tillgänglig utifrån och ha generösa öppettider. 

Den intilliggande komplementbyggnaden är tänkt att inhysa ett förråd samt ett 

soprum med källsortering. 

Friluftsgården kommer att placeras på samma ställe som den gamla 

friluftsgården, med den skillnaden att byggnaden kommer att lätt vridas upp 

mot vattnet (se bilaga 3). Fasaden kommer att bestå av rött tegel och taket 

består av rödfärgat taktegel med naturyta. 

Sökande har angett att byggnaden är en ersättningsbyggnad för den gamla 

fritidsgården som bran ner i maj 2018, men har även angett som särskilt skäl 

för dispens att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften, samt att området behöver tas i anspråk för 

att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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 ut till sökande den 18 september 2020. 

Sökande meddelade Miljö- och livsmedelsavdelningen den 21 september 2020 

att det inte fanns några synpunkter på beslutsförslaget. 

Beslutsmotivering 

Ersättningsbyggnad 

För att en byggnad normalt ska kunna ses som en ersättningsbyggnad ska den 

nya byggnaden ha samma användningsområde och vara av liknande storlek 

som den gamla. Har byggnaden, som i det här fallet brunnit ner, ska en 

ansökan om återuppbyggnad normalt ha inkommit inom ett år efter incidenten.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att den föreslagna byggnadens 

storlek, 296 m2, i jämförelse med den tidigare byggnadens ca. 175 m2, gör att 

den inte kan prövas som en ersättningsbyggnad. En ansökan borde även ha 

inkommit senast maj 2019 för att det skulle kunna prövats som en 

ersättningsbyggnad. Ansökan inkom först den 7 januari 2020. Mot bakgrund av 

det bedöms att byggnaden behöver prövas som en ny byggnad.  

Särskilt skäl 

Miljö- och livsmedelsavdelningen 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". Miljö- och livsmedelsavdelningen 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. 
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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 för befintliga och föreslagna anläggningar samt 

anordningar för friluftslivet i reservatets skötselplan, Bilaga 1C Beslutskarta 

1C. 

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". 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att friluftsgården med sitt utbud av 

servering, värmestuga, toaletter och omklädningsrum, kommer att bidra till att 

främja friluftslivet i området genom att ge en plats för service och samvaro, 

vilket bidrar till en ökad känsla av bekvämlighet och trygghet. Likaså bedöms 

friluftsgården bidra på ett naturpedagogiskt sätt genom att erbjuda en lokal för 

bland annat skolklasser att bruka för exempelvis fältexpeditioner. 

Placeringen av friluftsgården bedöms vara rimlig och att föredra för att 

samlokalisera badplatsens redan befintliga faciliteter. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att en alternativ placering någon annanstans 

inom naturreservatet skulle medföra en större åverkan på strandskyddet såväl 

som djur- och växtlivet i naturreservatet.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen 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 

friluftsgården. I bedömningen har Miljö- och livsmedelsavdelningen beaktat 

åtgärdens ringa negativa påverkan på strandskyddsintresset. Allmänheten 

kommer fortfarande att ha fritt tillträde till området och anses 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 att ha tagits i 

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

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden uppfyller 7 kap. 18c § 

punkt 1 miljöbalken då området kan anses som ianspråktaget på ett sådant sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Strandskyddets syften 

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

förbudets eller föreskriftens syften.  

Den yta som byggnaden får ta i anspråk är begränsad till byggnadens yta på 

mark och åtgärden bedöms inte leda till en utökad privatisering av 

strandområdet eller innebära en avhållande effekt för allmänheten. Miljö- och 
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livsmedelsavdelningen bedömer att byggnaden i ansökan är en friluftsgård vars 

syfte är att främja friluftslivet och öka allmänhetens tillgänglighet till området. 

Friluftsgården bedöms inte heller väsentligen förändra livsbetingelserna för 

några djur eller växter på platsen. I samband med uppförandet av friluftsgården 

kommer också betongfundamentet av den gamla friluftsgården inom området 

att rivas. Miljö- och livsmedelsavdelningen 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. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden inte strider mot strandskyddets 

syften eller de allmänna hänsynsreglerna. 

Fri passage 

Det finns möjlighet till fri passage på platsen som säkerställer allmänhetens 

och djurlivets tillgänglighet. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 

25 Miljöbalken att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 

intresset i strandskyddet i detta fall. 

Dispens från naturreservatsföreskrifterna 

Åtgärden bedöms inte kräva dispens från reservatsföreskrifterna då den sker 

inom det utpekade området för Lillsjöbadet som redan anses vara undantaget 

reservatsföreskrifterna. 

Avgift 

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 280 kr/timme 

enligt gällande föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område antagen av Kommunfullmäktige den 27 november 2019, 

§ 268. Fakturering sker separat. 

Barnperspektiv 

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

hållbar utveckling för kommande generationer. 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 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.   
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Jonny Hellman  

Miljö- och livsmedelschef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Orienteringskarta 

2. Ansökan om strandskyddsdispens 

3. Situationsplan och fasadritningar 

4. Kompletterande uppgifter 

5. Fastighetskarta 

6. Hur man överklagar 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen Stockholms län 
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1:100 804

o

5 0 5 [km]

Orienteringskarta Kungsängens-Tibble 1:3

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

Kungsängens-Tibble 1:3
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 Från: .se>
Skickat: den 14 juli 2020 17:00
Till: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>
Ämne: VB: Lillsjön Friluftsgård Bygglovsritningar inför strandskyddsdispens
komplettering ytor 
  
  
   
  
 BTA
Huvudbyggnad 296 m²
Komplementbyggnad 39 m² 
  
   
  
 Konturen för det gamla huset motsvarar ca 175 m².   
  
   
  
 Med vänlig hälsning 
  
  
  
   
  
  
 Från: 
Skickat: den 14 juli 2020 14:37
Till: 'Kristofer.Asplund@upplands-bro.se'
Kopia: Susanne Lindqvist (Susanne.Lindqvist@upplands-bro.se); Maria Palm
(maria.palm@upplands-bro.se); 
Ämne: Lillsjön Friluftsgård Bygglovsritningar inför strandskyddsdispens 
  
  
   
  
 Hej Kristofer! 
  
 Här kommer bygglovshandlingar som du efterfrågat inför strandskyddsdispensen 
  
 Återkom gärna med frågor. 
  
 Vi hoppas få sätta igång med bygget i höst och vara klara under nästa sommar 
  
   
  
 Trevlig sommar. 
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 Fastighetskartan

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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Ansökan om strandskyddsdispens samt 
dispens från reservatföreskrifterna för 
anläggandet av två våtmarker inom Lejondals 
naturreservat 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beviljar Kommunstyrelsen i 

Upplands-Bro kommun dispens från strandskyddet samt dispens från 

föreskrifterna för Lejondals naturreservat för uppförandet av två våtmarker 

samt en torrbacke på fastigheterna Tång 2:3 och Svarvviken 1:1 inom 

Lejondals naturreservat enligt ansökningshandlingarna. 

Beslutet förenas med följande villkor 

1 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till den yta på mark som anges i 

ansökan och enligt situationsplan (bilaga 5). 

2 Åtgärderna ska utföras på sådant sätt att allmänhetens möjlighet att röra sig 

fritt i området påverkas i så liten utsträckning som möjligt. 

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

§ Miljöbalken. 

Bygg- och miljönämnden informerar om 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 

sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 

år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 

kap. 18 h § miljöbalken). 
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Beslutet delges: 

Kommunstyrelsen Upplands-Bro kommun, Att: Johan Björklind Möllegård, 

Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen  

Sammanfattning 

Den 5 juni 2020 inkom Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun med en 

ansökan om strandskyddsdispens, samt en ansökan om dispens från 

reservatföreskrifterna gällande anläggandet av två våtmarker och en torrbacke 

intill Lejondalssjön inom Lejondals naturreservat. Syftet med åtgärden är att 

förbättra vattenkvalitén i Lejondalssjön samt främja växt- och djurlivet i det 

intilliggande friluftsområdet. Våtmarkerna kommer att bestå av en större damm 

om cirka 300 m2 och en mindre damm om ca 50 m2. I och med anläggande 

kommer en rastplats att iordningställas vid den större dammen. Där kommer 

även information om den omkringliggande naturen att finnas tillgänglig för 

allmänheten. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden uppfyller 

7 kap. 18b och 18c §§ punkt 5 i miljöbalken och att strandskyddsdispens för 

föreslagna åtgärder kan medges. Åtgärderna bedöms inte påverka 

strandskyddets syften negativt på ett sådant sätt att strandskyddsdispens inte 

kan medges. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer även att åtgärderna är 

i linje med naturreservatets syfte och att dispens från reservatsföreskrifterna 

kan ges enligt 7 kap.7 § Miljöbalken. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2 september 2020 

 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 5 juni 2020 

 Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna 5 juni 2020 

 Våtmark vid Lejondalssjön, ett förslag till att skapa en bättre biologisk 

mångfald i ett friluftsområde 6 september 2019 

 Föreskrifter för Lejondals naturreservat 2012-06-14, § 49  

 Skötselplan för Lejondals naturreservat i Upplands-Bro kommun 2012-

06-14, § 49 

 Författningskommentar till Miljöbalk, prop.2008/09:119. 

 Miljöbalk (1998:808) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun inkom till Miljö- och 

livsmedelsavdelningen den 5 juni 2020 med en ansökan om 

strandskyddsdispens (bilaga 2), samt en ansökan om dispens från 

reservatföreskrifterna för Lejondals naturreservat (bilaga 3) gällande 

anläggandet av två våtmarker och en torrbacke intill Lejondalssjön (bilaga 5). 

Syftet med åtgärden är att förbättra vattenkvalitén i Lejondalssjön samt främja 

växt- och djurlivet i det intilliggande friluftsområdet. Våtmarkerna som totalt 
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är på 0,03 hektar kommer att placeras på fastigheterna Tång 2:3 och 

Svarvviken 1:1 inom Lejondals naturreservat. Det råder 300 meter utvidgat 

strandskydd på platsen.  

Ansökningarna innehåller förslag på åtgärder för två våtmarker, i form av två 

dammar, som kommer att ta hand om vattnet från hagmarken uppströms. 

Våtmarkerna kommer att bestå av en större damm om cirka 300 m2 som 

kommer att placeras intill ett befintligt dike, samt en mindre damm om ca 50 

m2  som kommer att placeras där det i dagsläget finns ett befintligt alkärr för att 

på så sätt få till en beskuggad våtmark. Utöver att skapa en bättre miljö för 

groddjur och evertebrater att leka och föröka sig i, kommer våtmarkerna att 

bidra till att fånga upp en del av den partikelbundna fosforn som finns i marken 

och på så sätt minska näringsläckaget till Lejondalsjön. Åtgärderna kommer att 

öka attraktionskraften för allmänheten genom att skapa en intressant biotop i 

friluftslivet. En planerad rastplats intill den större dammen, med information 

om den omkringliggande naturen, kommer också att bidra till friluftslivet i 

såväl rekreations- som upplysningssyfte.  

Enligt projektbeskrivningen (bilaga 4) finns det ingen risk för att marken i 

området är förorenat och därav inte heller de massor som grävs upp. 

Jordmaterialet läggs i närheten av den stora våtmarken och bildar en torrbacke 

som främjar att en viss typ av flora etablerar sig där. Växterna som ska 

etableras i våtmarkerna hämtas in från omgivningen. Inga växter utifrån förs in 

i reservatet. 

Enligt projektbeskrivningen (bilaga 4) kommer arbetet med våtmarkerna inte 

att påverka omkringliggande miljöer med till exempel grumling då arbetet 

utförs på land. Arbetet kommer också att utföras under nederbördsfattiga 

förhållanden och under icke reproduktionstid för fåglar och djur, augusti-

oktober.  

Som särskilt skäl från strandskyddsbestämmelserna har sökande angett att 

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

som inte kan ske utanför området. 

Som skäl från naturreservatsföreskrifterna har sökande angett att åtgärden 

syftar till att förbättra Lejondalssjöns vattenkvalité samtidigt som den kommer 

att skapa en ny lekmiljö för groddjur vilket ligger i linje med syftet med 

naturreservatet. Genom att göra om en betad vall till en öppen vattenyta ökar 

diversiteten i området vilket är positivt för den biologiska mångfalden 

generellt. 

Områdesbeskrivning 

Lejondals naturreservat är beläget längs Lejondalssjöns sydöstra stränder ca 5 

kilometer norr om Kungsängens centrum och ca 2 km nordöst om Bro centrum. 

Området där våtmarkerna planeras ligger ca 1 km norr om badplatsen vid 

Hällkana och är en del av Hällkana friluftsområde. En stig passerar genom 
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området där våtmarkerna är tänkta att ligga och den kommer att behövas ledas 

om för att göra plats för den större dammen. Området består i dagsläget av 

mestadels ekdungar och hagmarker. Markerna i omgivningen är mestadels 

dränerade och det saknas blötare marker i området. Således är groddjuren i 

yngelstadiet som regel hänvisade till Lejondalssjön med alla de faror som finns 

där. 

Lejondals naturreservat 

Enligt beslut för Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49, är syftet med 

reservatet att "med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld, skapa och iordningställa ett naturskönt område av väsentlig 

betydelse för allmänhetens friluftsliv".  

Syftet med reservatet ska bland annat uppnås genom att reservatet ska bli mer 

attraktivt och tillgängligt för rekreation och friluftsliv, till exempel genom 

markerade leder och informationstavlor. Syftet ska vidare tryggas bland annat 

genom att skogsmarkens värde för rekreation och friluftsliv och för den 

biologiska mångfalden ska bevaras och öka i delar av reservatet. Djurlivet ska 

även vara en viktig del i naturupplevelsen. 

Lejondalssjön 

Lejondalssjön är en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer 

enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660). 

Lejondalssjön bedöms i dagsläget ha måttlig ekologisk status och uppnår ej 

god kemisk status. 

Länsstyrelsens Beslut gällande anmälan om 
vattenverksamhet. 

En anmälan om vattenverksamhet lämnades in till Länsstyrelsen i Stockholm 

för anläggandet av de två våtmarkerna. I sitt beslut om bifall från den 28 Juli 

2020 (bilaga 6) skriver Länsstyrelsen i sin motivering: 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör 

innebära någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under 

förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna 

och att försiktighetsmått följs. 

Syftet med att anlägga två våtmarker är enligt anmälan att gynna groddjur 

och den biologiska mångfalden i området. 

Länsstyrelsen ser positivt på denna typ av åtgärd såvida inga enskilda 

eller allmänna intressen påverkas negativt. Inga för Länsstyrelsen kända 

fasta fornlämningar, kulturmiljövärden eller höga naturvärden berörs av 

verksamheten. 
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Eventuella skador eller olägenheter från den planerade verksamheten 

bedöms vara av begränsad omfattning och temporära, främst kopplade till 

byggskedet. 

Vattnet från våtmarkerna rinner till Lejondalssjön som är en 

vattenförekomst (SE660523-160785) med måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status. Länsstyrelsen bedömer att våtmarkerna ökar 

möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för vatten genom ökad 

retention av näringsämnen. 

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. 

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. 
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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  

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. 

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). 

Naturreservat 

Enlig 7 kap. 4 § i Miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen 

eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk 

mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 

områden för friluftslivet. 

Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 

naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 

naturreservat. 
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Enligt 7 kap. 5 § i Miljöbalken skall skälen för att bilda naturreservat anges i 

beslutet. 

I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och 

vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud 

mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, 

dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av 

bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området 

förbjuds under hela eller delar av året. 

Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar 

för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela 

beslut om detta. 

Dispens 

Enligt 7 kap. 7 § i Miljöbalken får Länsstyrelsen eller kommunen meddela 

dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det 

finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som 

avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 

från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i 

naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något 

annat område. 

Reservatsföreskrifter 

Enligt föreskrifterna för Lejondals naturreservat A. punkt 5 är det förbjudet att 

schakta, utfylla, tippa, dika, muddra eller dämma inom gränserna för reservatet. 

Kommunicering av förslag till beslut 

Efter telefonsamtal den 3 september 2020 har den sökande angett att hen inte 

har några synpunkter på Miljö- och livsmedelsavdelningen förslag till beslut. 

Beslutsmotivering 

Disepens från strandskyddsbestämelserna 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan 

medges med stöd av Miljöbalken 18b och 18c §§ punkt 5 Miljöbalken, området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, samt 7 kap. 25 och 26 §§ Miljöbalken.  

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

106) framgår att man enligt femte punkten i 7 kap. 18c § Miljöbalken, 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 
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t.ex. 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. 

Föreslagen plats är vald för att optimera nyttan av våtmarkerna både vad det 

gäller att förbättra vattenkvalitén i Lejondalssjön samt att gynna den biologiska 

mångfalden i området. Lejondalssjön har i dagsläget problem med övergödning 

och bedöms ha en måttlig ekologisk status. Genom att anlägga våtmarkerna i 

nära anslutning till Lejondalssjön hoppas man minska tillförseln av 

näringsämnen till sjön. Miljö- och livsmedelsavdelningen delar Länsstyrelsens 

bedömning att åtgärden ökar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna för 

vatten och bidra till att Lejondalssjön ska kunna uppnå och bibehålla en god 

ekologisk status. 

Våtmarkerna kommer även att skapa en bättre miljö för groddjur då en fisk-fri 

reproduktionsmiljö ökar möjligheterna till föryngring. Vattnet kommer också 

att locka salamandrar, sländor och fåglar och bidra till att den biologiska 

mångfalden i området ökar. 

Åtgärderna innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas i mild 

grad då den större dammen kommer anläggas på mark som idag är tillgänglig 

för allmänheten att beträda. Allmänheten kommer dock fortfarande ha 

möjlighet att fritt röra sig runt dammarna och i det omkringliggande området. 

Platsen där den mindre våtmarken planeras är i dagsläget ett alkärr och 

föreslagen åtgärd innebär inte någon ytterligare begränsning för allmänheten 

att vistas i området. Sökande har angett att åtgärderna kommer ge området en 

ökad attraktionskraft i och med skapandet av en ny och intressant biotop i 

friluftslivet. Miljö- och livsmedelsavdelningen delar den bedömningen. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen gör mot ovanstående bedömningen att 

särskilda skäl för dispens enligt kap.7. 18 c § punkt 5 Miljöbalken föreligger 

för anläggandet av våtmarkerna.  

Strandskyddets syften 

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

förbudets eller föreskriftens syften. 

I bedömningen har Miljö- och livsmedelsavdelningen beaktat åtgärdernas 

påverkan på allmänhetens tillgång till strandområdet, men bedömer att 

föreslagna åtgärder inte strider mot strandskyddets syfte. Genom att trygga den 

biologiska mångfalden i området och bidra till att förbättra vattenkvalitén i 

Lejondalssjön, bedöms åtgärderna bidra till att trygga allmänhetens tillgång till 

strandområdena och positivt bidra till att bevara goda livsvillkor för djur- och 

växtliv på både land och i vatten. Mot bakgrund av det kan 

strandskyddsdispens medges enligt 7 kap. 26 § i Miljöbalken. 



117 Ansökan om strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifterna för anläggandet av två våtmarker inom Lejondals naturreservat - BMN 20/0011-5 Ansökan om strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifterna för anläggandet av två våtmarker inom Lejondals naturreservat : Ansökan om strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifterna för anläggandet av två våtmarker inom Lejondals naturreservat

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 9 (10)  
2020-09-24 NAT.2020.629 

 
 

Fri passage 

Det finns möjlighet till fri passage på platsen som säkerställer allmänhetens 

och djurlivets tillgänglighet. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt kap 7 § 

25 Miljöbalken att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 

intresset i strandskyddet i detta fall.  

Dispens från reservatsföreskrifterna 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på de föreslagna åtgärderna och 

bedömer att de uppfyller syftet med Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49, 

genom att gynna växt- och djurlivet i friluftsområdet och i naturreservatet.  

Åtgärden bidrar även till att sprida kunskap till allmänheten om hur man 

genom åtgärder likt den i rubricerad ansökan kan öka den biologiska 

mångfalden i ett område, vilket uppfyller syftet med Lejondal naturreservat, 

2012-06-14, § 49.  

Mot den bakgrunden beviljar Miljö- och livsmedelsavdelningen med stöd av 7 

kap. 7 § i Miljöbalken dispens från föreskrifterna för Lejondals naturreservat 

för ansökta åtgärder. 

Avgift 

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 280 kr/timme 

enligt gällande föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område antagen av Kommunfullmäktige den 27 november 2019, 

§ 268. Fakturering sker separat.  

 

Barnperspektiv 

För att nå Sveriges miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag, myllrande 

våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv är det viktigt med olika typer av 

åtgärdsarbete vilket rubricerad anmälan om vattenverksamhet bidrar till att 

uppnå. Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden 

till att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt för 

dagens barn och barn i kommande generationer.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef 

 

Kristofer Asplund 

Miljöinspektör 

 

Bilagor 

1. Orienteringskarta 

2. Ansökan om strandskyddsdispens 

3. Ansökan för dispens från reservatsföreskrifterna 

4. Projektbeskrivning 

5. Situationsplan 

6. Beslut om bifall med villkor dnr 545-18444-2020, 28 Juli 2020 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholm 
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Tång 2:3, 

Svarvviken 1:1 
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Kartbilaga 
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Beslut
 

1 (5)

Datum
2020-07-28
 

Beteckning
535-18444-2020
 

Enheten för mark- och vattenskydd
Johanna Schütz

Upplands Bro kommun

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Anmälan om vattenverksamhet gällande 
anläggande av våtmark på fastigheterna Tång 2:3 
och Svarvviken 1:1 i Upplands Bro kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband med att 
ni anlägger våtmark på fastigheterna Tång 2:3 och Svarvviken 1:1 i Upplands Bro 
kommun.

 Arbeten i vattenområde ska ske med stor försiktighet, i ett sammanhang 
och får inte utföras under perioden 1 april till 15 juli. 

 Arbetet ska ske under så torra förhållanden som möjligt. Åtgärder ska 
vidtas för att minimera risk för grumlingsspridning. 

 Uppgrävda massor ska placeras och hanteras på ett sådant sätt att de inte 
eroderas vid höga flöden. 

 Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband 
med arbetet. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande 
material för oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner 
får inte utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. 
Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade drivmedel och 
miljövänliga oljor.

I övrigt kan verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. Verksamhetens 
läge framgår av kartan i bilaga 2.
Åtgärderna ska vara utförda senast 28 juli 2025. I annat fall ska en ny anmälan 
göras. 

Viktig information
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att ni har rådighet över 
vattenområdet. Rådighet kan ni ha genom att äga vattenområdet, via servitut eller 
genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten i 
anmälan.
Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön 
bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.
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Datum
2020-07-28
 

Beteckning
535-18444-2020
 

Den som äger en vattenanläggning är enligt 11 kap. 17 § miljöbalken skyldig att 
underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda 
intressen.
Anmälaren ansvarar för att alla eventuella entreprenörer får kännedom om och 
efterlever de försiktighetsmått som gäller för detta beslut. 
Åtgärderna kan kräva andra tillstånd och/eller dispenser. Det är upp till den som 
utför åtgärden att inhämta dessa. 

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens ungefärliga läge (SWEREF 99 TM): N 6602752, E 652236
Upplands Bro kommun har den 20 april 2020 inkommit med en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Anmälan gäller anläggande av två våtmarker 
samt torrbacke på fastigheterna Tång 2:3 och Svarvviken 1:1 i Upplands Bro 
kommun. 
Syftet med anmälan är att främja växt- och djurlivet i friluftsområdet intill 
Lejondalssjön. Våtmarkerna kommer bestå av en större på cirka 300 m2 och en 
mindre om 50 m2 och ha ett maxdjup om 1,8 meter. Dammarna kommer ligga i 
anslutning till ett temporärt avvattnande dike. 
Anmälan har remitterats bygg- och miljönämnden i Upplands Bro kommun samt 
fastigheten Tång 2:4. 
Bygg- och miljönämnden anger i sitt yttrande i huvudsak att åtgärden gynnar 
växt- och djurlivet i friluftsområdet och i naturreservatet och att åtgärden bidrar 
till att sprida kunskap till allmänheten om hur man genom åtgärder likt den i 
rubricerad anmälan kan öka den biologiska mångfalden i ett område. Vidare anges 
att de föreslagna åtgärderna uppfyller syftet med Lejondals naturreservat i 
enlighet med beslut för Lejondal naturreservat, 2012-06-14, § 49.  
Nämnden anger vidare att Lejondals naturreservat omfattas av föreskrifter. Enligt 
föreskrifterna är det förbjudet att schakta och gräva i reservatet varför en ansökan 
om dispens krävs. Området för åtgärden i anmälan omfattas av strandskydd varför 
en ansökan om dispens krävs. Ansökningarna prövas av Bygg- och 
miljönämnden. 
Inga övriga yttranden har inkommit i ärendet. 

Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör innebära 
någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under förutsättning att 
verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna och att försiktighetsmått 
följs.
Syftet med att anlägga två våtmarker är enligt anmälan att gynna groddjur och den 
biologiska mångfalden i området.
Länsstyrelsen ser positivt på denna typ av åtgärd såvida inga enskilda eller 
allmänna intressen påverkas negativt. Inga för Länsstyrelsen kända fasta 
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fornlämningar, kulturmiljövärden eller höga naturvärden berörs av verksamheten. 
Eventuella skador eller olägenheter från den planerade verksamheten bedöms vara 
av begränsad omfattning och temporära, främst kopplade till byggskedet.  
Vattnet från våtmarkerna rinner till Lejondalssjön som är en vattenförekomst 
(SE660523-160785) med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Länsstyrelsen bedömer att våtmarkerna ökar möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten genom ökad retention av näringsämnen.  
Arbeten i vattenområdet ska ske med stor försiktighet, i ett sammanhang, och får 
inte utföras under perioden 1 april till 15 juli. Arbetet ska ske under så torra 
förhållanden som möjligt för att undvika risk för grumlingsspridning. Det är även 
viktigt att arbetena sker under en sammanhängande tidsperiod för att minimera 
risken för störning. 
Körning med fordon på stranden kan orsaka skador. Därför är det viktigt att en 
lämplig grävmaskin används och att arbetena utförs under en tid på året då 
marken har hög bärighet. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av 
olja och andra kemikalier från arbetsfordon. Saneringsutrustning ska finnas 
tillgänglig. 

Lagstiftning
Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (MB) utgör bl.a. grävning, utfyllnader samt 
uppförande av anläggningar i vattenområden en vattenverksamhet. 
I enlighet med 11 kap. 9a § MB kan vissa vattenverksamheter, istället för att 
tillståndsprövas, anmälas till Länsstyrelsen. Vilka vattenverksamheter som kan 
anmälas finns redovisade i 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.
Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamheter förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått 
som behövs.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Johanna Schütz.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
1. Du kan överklaga beslutet
2. Kartbilaga
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Kopia till:
Upplands Bro kommun, BMN 20/0006, bygg-ochmiljonamnden@upplands-
bro.se,
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 18444-2020.
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Kristofer Asplund 

   

Miljöavdelningen 

   

Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2020-09-24 BMN 20/0011  

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 samt 
dispens från reservatföreskrifterna för 
anläggandet av våtmark inom Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun beviljar Kommunstyrelsen i 

Upplands-Bro kommun dispens från strandskyddet samt dispens från 

föreskrifterna för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat för uppförandet av en 

damm med en efterföljande våtmark på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:644 

inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat i enlighet med ansökningshandlingarna. 

Beslutet förenas med följande villkor 

1 Den yta som får tas i anspråk är begränsad till den yta på mark som anges i 

ansökan och enligt situationsplan (bilaga 5 och 6) 

2 Åtgärderna ska utföras på sådant sätt att allmänhetens möjlighet att röra sig 

fritt i området påverkas i så liten utsträckning som möjligt. 

3 I det fall den omkringliggande marken upphör att brukas som betesmark 

och öppnas upp för allmänheten, ska stängslet som satts upp runt 

våtmarken för att skydda mot betesdjuren plockas bort. 

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

§ Miljöbalken. 

Bygg- och miljönämnden informerar om 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 

strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 

kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 

förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 

betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 

att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 

påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 

sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 

Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 

externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 
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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). 

Beslutet delges: 

Kommunstyrelsen Upplands-Bro kommun, Att: Johan Björklind Möllegård, 

Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen  

 

Sammanfattning 

Den 5 juni 2020 inkom Kommunstyrelsen i Upplands-Bro kommun med en 

ansökan om strandskyddsdispens, samt en ansökan om dispens från 

reservatföreskrifterna gällande anläggandet av en våtmark i anknytning till 

Örnässjön inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Våtmarken består av en 

fosforfälla samt en efterföljande kvävedamm. Syftet med åtgärden är att 

förbättra vattenkvalitén i Örnässjön genom att minska övergödningen till den 

samma. Kvävedammen kommer också att skapa en ny lekmiljö för groddjur 

och öka diversiteten i området. Våtmarken och dammen kommer totalt uppta en 

storlek på cirka 0,056 hektar. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att 

åtgärden uppfyller 7 kap. 18b och 18c §§ punkt 5 i miljöbalken och att 

strandskyddsdispens för våtmarken kan medges. Åtgärden bedöms inte påverka 

strandskyddets syften negativt på ett sådant sätt att strandskyddsdispens inte 

kan medges. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer även att åtgärden är i 

linje med naturreservatets syfte och att dispens från reservatsföreskrifterna kan 

ges enligt 7 kap.7 § Miljöbalken. 

 

Som särskilt skäl för åtgärden har sökande angett att området behöver tas i 

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

utanför strandskyddat område.  

Som skäl från reservatsföreskrifterna har sökande angett att åtgärden syftar till 

att förbättra Örnässjöns vattenkvalité samtidigt som den kommer att skapa en 

ny lekmiljö för groddjur vilket ligger i linje med syftet med naturreservatet.  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2 september 2020 

 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 5 juni 2020 

 Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna 5 juni 2020 

 Fosfor- och kvävefälla Örnässjön 16 september 2019 

 Beslut för Lillsjöns-Örnässjöns naturreservat, 21 december 2016, § 152 

 Författningskommentar till Miljöbalk, prop.2008/09:119. 
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 Miljöbalk (1998:808) 

Ärendet 

Kommunstyrelsen i Upplands Bro kommun inkom till Miljö- och 

livsmedelsavdelningen den 5 juni 2020 med en ansökan om 

strandskyddsdispens (bilaga 2), samt en ansökan om dispens från 

reservatsföreskrifterna för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat (bilaga 3). 

Ansökningarna avser anläggandet av en våtmark på fastigheten Kungsängens-

Tibble 1:644 i syfte att reducera näringsämnen till Örnässjön. Det råder 300 

meter utvidgat strandskydd på platsen.  

Ansökningarna avser anläggande av en fosforfälla som skapas genom en 

fördämning av ett befintligt täckdike där man breddar vattenspegeln i diket från 

cirka 0,5 meter till 8 meter på en sträcka av 20 m. Kvävedammen kommer att 

placeras nedströms från fosforfällan och kommer att uppta en yta av 400 m2. 

Från Kvävedammen leds vattnet vidare genom det öppna diket till ett befintligt 

klibbalkärr som ytterligare renar vattnet från näringsämnen innan vattnet 

slutligen når Örnässjön. Kvävedammen är också tänkt att gynna den biologiska 

mångfalden främst för groddjur och insekter. Våtmarken kommer totalt uppta 

en storlek på cirka 0,056 hektar. 

För att förhindra slitage på dammarna behövs området stängslas från 

betesdjuren. 

Enligt projektbeskrivningen (bilaga 4) kommer arbetet med dammarna inte att 

påverka omkringliggande miljöer då arbetet utförs på land. Arbetet kommer 

också att utföras under nederbördsfattiga förhållanden och under icke 

reproduktionstid för fåglar och djur, augusti till oktober. 

Enligt projektbeskrivningen (bilaga 4) finns det ingen risk för att området är 

förorenat och därav inte heller de massor som grävs upp. Jordmaterialet läggs i 

närheten av kvävefällan och bildar en "torrbacke" med en viss typ av flora som 

etablerar sig där. Växterna som ska etableras i dammen och våtmarken hämtas 

in från omgivningen. Inga växter utifrån förs in i reservatet. 

Som särskilt skäl från strandskyddsbestämmelserna har sökande angett att 

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

som inte kan ske utanför området. 

Som skäl från naturreservatsföreskrifterna har sökande angett att åtgärden 

syftar till att förbättra Örnässjöns vattenkvalité samtidigt som den kommer att 

skapa en ny lekmiljö för groddjur vilket ligger i linje med syftet med 

naturreservatet. Genom att göra om en betad vall till en öppen vattenyta ökar 

diversiteten i området vilket är positivt för den biologiska mångfalden 

generellt. 
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Områdesbeskrivning 

Strandängarna kring den norra delen av Örnässjön är idag hävdade främst av 

hästar. I det aktuella området är strandkanten bevuxen med främst ek och 

klibbal. Strandskogen utgör en särskilt värdefull miljö för såväl flora som 

fauna. 

Klibbalen växer i de fuktigare markerna och kan delvis klassas som 

klibbalkärr. 

De planerade åtgärderna kommer att rena dräneringsvattnet i ett av täckdikena 

som ligger inom hagmarken på Örnäs stalls hästgård strax intill Örnässjön. De 

omkringliggande hagmarkerna bedöms vara relativt hårt betade vilket bidragit 

till övergödningen av Örnässjön.  

Örnässjön 

Enligt Upplands-Bro kommuns Vattenplan, antagen av Kommunfullmäktige, 

2015-09-09, Kf § 79 är kommunens bedömning att Örnässjöns ekologiska 

status är måttlig. Enligt vattenplanen är sjön en övergödningspåverkad sjö som 

är känslig för ytterligare näringspåverkan. Sjön har en långsam 

vattenomsättning vilket gör den särskilt känslig mot föroreningspåverkan.  

Örnässjön utgör i dagsläget inte någon vattenförekomst och omfattas inte av 

miljökvalitetsnormer enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön (2004:660). Detta kommer dock att ändras vid 

Vattenmyndigheternas nästa cykel av Norra Östersjöns förvaltningsplan som 

tar vid efter år 2021 vilket betyder att sjön blir en vattenförekomst. 

Lillsjö-Örnässjöns naturreservat 

Enligt beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 2016-12-21, § 152, är syftet 

med reservatet dels att "bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer 

och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och 

vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån, dels att utveckla 

området för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar 

av området".  

Syftet med reservatet ska bland annat uppnås genom att Örnässjön och 

Lillsjöns vatten ska vara av god ekologisk och kemisk status och genom att 

djurlivet ska vara en viktig del i naturupplevelsen. 

Kompensationsåtgärd 

År 2010 gjordes en markavvattning av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:471 

vid området Norrboda i Upplands-Bro kommun. I samband med Länsstyrelsens 

dispens för markavvattningen skulle ett förslag på kompensationsåtgärder för 

ianspråktagandet av en sumpskog lämnas. Åtgärderna i rubricerad anmälan är 

en kompensationsåtgärd till följd av Länsstyrelsens beslut. 
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Länsstyrelsens Beslut gällande anmälan om 
vattenverksamhet. 

En anmälan om vattenverksamhet lämnades in till Länsstyrelsen i Stockholm 

för anläggandet av våtmarken vid Örnässjön. I sitt beslut om bifall från den 28 

Juli 2020 (bilaga 7) skriver Länsstyrelsen i sin motivering: 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör 

innebära någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under 

förutsättning att verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna 

och att försiktighetsmått följs. 

Syftet med att anlägga damm och våtmark är enligt anmälan att minska 

utsläppen av fosfor och kväve till Örnässjön samt öka den biologiska 

mångfalden.  

Länsstyrelsen ser positivt på denna typ av åtgärd såvida inga enskilda 

eller allmänna intressen påverkas negativt. Inga för Länsstyrelsen kända 

fasta fornlämningar, kulturmiljövärden eller höga naturvärden berörs av 

verksamheten. Eventuella skador eller olägenheter från den planerade 

verksamheten bedöms vara av begränsad omfattning och temporära, 

främst kopplade till byggskedet.  

Vattnet från våtmarken rinner till Örnässjön, vilken klassas som Övrigt 

vatten i vattenmyndigheternas klassning. Sjön har dock problem med 

övergödning på grund av belastning av näringsämnen. Länsstyrelsen 

bedömer att våtmarken ökar möjligheterna att minska belastningen av 

övergödande ämnen till Örnässjön.  

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. 

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

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. 

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. 
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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). 

Naturreservat 

Enlig 7 kap. 4 § i Miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen 

eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk 

mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 

områden för friluftslivet. 

Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 

naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 

naturreservat. 

Enligt 7 kap. 5 § i Miljöbalken skall skälen för att bilda naturreservat anges i 

beslutet. 

I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och 

vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud 

mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, 

dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av 

bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området 

förbjuds under hela eller delar av året. 

Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar 

för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela 

beslut om detta. 

Dispens 

Enligt 7 kap. 7 § i Miljöbalken får Länsstyrelsen eller kommunen meddela 

dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det 

finns särskilda skäl. Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som 

avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 

från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i 

naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på något 

annat område. 

Reservatsföreskrifter 

Enligt föreskrifterna för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat A. punkt 5 är det 

förbjudet att schakta, utfylla, tippa, dika, muddra eller dämma inom gränserna 

för reservatet. 

Kommunicering av förslag till beslut 

Efter telefonsamtal den 3 september 2020 har den sökande angett att hen inte 

har några synpunkter på Miljö- och livsmedelsavdelningen förslag till beslut. 
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Beslutsmotivering 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att strandskyddsdispens kan 

medges med stöd av Miljöbalken 18c §§ punkt 5 Miljöbalken, området behöver 

tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, samt 7 kap. 25 och 26 §§ MB.  

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

106) framgår att man enligt femte punkten i 7 kap. 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 t.ex. 

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. 

Örnässjön har i dagsläget problem med övergödning och bedöms i kommunens 

egna vattenplan ha en måttlig ekologisk status. Våtmarken kommer att placeras 

vid ett befintligt dräneringsdike som fångar upp vatten från ett stort område 

bestående av hästhagar. Hästhagarna i området är hårt betade vilket sannolikt 

leder till att en stor mäng kväve och fosfor följer med vattnet ner i diket och 

bidrar till övergödningen av Örnässjön. Det råder utvidgat strandskydd om 300 

meter vid platsen och skulle våtmarken placeras utanför strandskyddszonen 

skulle den sannolikt inte bidra nämnvärt till att minska övergödningen av 

Örnässjön. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer således att föreslagen 

plats är väl vald för att optimera nyttan av våtmarken och delar Länsstyrelsens 

bedömning att den föreslagna åtgärden ökar möjligheterna att minska 

belastningen av övergödande ämnen till Örnässjön.  

Våtmarken kommer även att skapa en god miljö för groddjur och insekter och 

åtgärden bedöms bidra till att den biologiska mångfalden i området ökar. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen gör mot ovanstående bedömningen att 

särskilda skäl för dispens enligt kap.7. 18 c § punkt 5 Miljöbalken föreligger 

för anläggandet av våtmarkerna, då åtgärden bedöms vara av stort intresse för 

naturvården såväl som för utvecklandet av miljön generellt i området. Dessa 

intressen skulle inte tillgodoses om våtmarken placerades utanför 

strandskyddszonen.  

Strandskyddets syften 

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

förbudets eller föreskriftens syften. 



118 Ansökan om strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifterna för anläggandet av våtmark inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat - BMN 20/0011-6 Ansökan om strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifterna för anläggandet av våtmark inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat : Ansökan om strandskyddsdispens samt dispens från reservatföreskrifterna för anläggandet av våtmark inom Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 9 (10)  
2020-09-24 BMN 20/0011 

 
 

 

I bedömningen har Miljö- och livsmedelsavdelningen beaktat åtgärdernas 

påverkan på allmänhetens tillgång till strandområdet. Åtgärderna innebär att 

allmänhetens tillgång till strandområdet på platsen kan komma att påverkas 

negativt. I dagsläget består den omkringliggande marken av hagmark där 

allmänheten inte rör sig i stor utsträckning. För att skydda våtmarken från 

slitage har sökande angett att man vill stängsla in området för att skydda det 

från betesdjuren. Detta är något som kan komma att upplevas som ett hinder 

för människor att kunna färdas fritt längs med strandområdet. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer dock att föreslagna åtgärder inte 

strider mot strandskyddets syfte då de positiva effekterna för naturmiljön på 

sikt bedöms trygga allmänhetens tillgång till strandområdena. Mot bakgrund av 

det kan strandskyddsdispens medges enligt 7 kap. 26 § i Miljöbalken. 

Dispens från reservatsföreskrifterna 

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på de föreslagna åtgärderna och 

bedömer att de uppfyller syftet med naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i 

enlighet med beslut för Lillsjöns-Örnässjön naturreservat, 2016-12-21, § 152.  

Den planerade våtmarken kommer bidra till att avhjälpa den 

övergödningsproblematik som finns i Örnässjön och bidrar därmed till att den 

ekologiska statusen i sjön förbättras.  

Vidare ser Miljö- och livsmedelsavdelningen det som positivt att 

fosfordammen kompletteras med en kvävedamm som förutom att agera som 

kvävefälla skapar förutsättningar för groddjur, då även djurlivet är en viktig del 

av syftet med Lillsjöns-Örnässjöns naturreservat. 

Örnässjön utgör i dagsläget inte någon vattenförekomst och omfattas inte av 

miljökvalitetsnormer, men detta kommer att ändras vid Vattenmyndigheternas 

nästa cykel av Norra Östersjöns förvaltningsplan som tar vid efter år 2021. Då 

miljökvalitetsnormens status på vattenförekomsten ska bibehållas, men inte 

heller får försämras, är det viktigt att förhindra ytterligare påverkan av 

övergödande ämnen så som fosfor och kväve till Örnässjön. 

Mot den bakgrunden beviljar Miljö- och livsmedelsavdelningen med stöd av 7 

kap. 7 § i Miljöbalken dispens från föreskrifterna för Lillsjön-Örnässjön 

naturreservat för ansökta åtgärder. 

För att mäta effekterna av åtgärden ser Miljö- och livsmedelsavdelningen att 

det är positivt med provtagning av fosfor- och kvävevärdena i vattnet före och 

efter anläggandet. 

Avgift 

För handläggning av detta ärende debiteras en avgift med 1 280 kr/timme 

enligt gällande föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område antagen av Kommunfullmäktige den 27 november 2019, 

§ 268. Fakturering sker separat.  
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Barnperspektiv 

För att nå Sveriges miljökvalitetsmål Levande sjöar och vattendrag och Ingen 

övergödning är det viktigt med olika typer av åtgärdsarbete vilket rubricerad 

anmälan om vattenverksamhet bidrar till att uppnå. Genom ovanstående förslag 

till beslut bidrar Bygg- och miljönämnden till en hållbar utveckling för dagens 

barn och barn i kommande generationer. Genom att förebygga påverkan på 

Örnässjöns naturvärden och minska övergödningen som kan medföra 

försämrad miljö främjas en hållbar utveckling för kommande generationer. 

  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedleschef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

 

Bilagor 

1. Orienteringskarta 

2. Ansökan om strandskyddsdispens 

3. Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifterna 

4. Projektbeskrivning 

5. Situationsplan Detalj 

6. Situationsplan Översikt 

7. Beslut om bifall med villkor dnr 545-18445-2020, 28 Juli 2020 

Beslut sänds till 

 Länsstyrelsen i Stockholm 
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Datum
2020-07-28
 

Beteckning
535-18445-2020
 

Enheten för mark- och vattenskydd
Johanna Schütz

Upplands Bro kommun
Att. Johan Björklind Möllegård
johan.bjorklindmollegard@upplands-bro.se 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Anmälan om vattenverksamhet gällande 
anläggande av våtmark på fastigheten Tibble 1:644 i 
Upplands Bro kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsmått i samband med att 
ni anlägger våtmark på fastigheten Tibble 1:644 i Upplands Bro kommun.

 Arbeten i vattenområde ska ske med stor försiktighet, i ett sammanhang 
och får inte utföras under perioden 1 april till 15 juli. 

 Arbetet ska ske under så torra förhållanden som möjligt. Åtgärder ska 
vidtas för att minimera risk för grumlingsspridning. 

 Uppgrävda massor ska placeras och hanteras på ett sådant sätt att de inte 
eroderas vid höga flöden. 

 Det får inte uppkomma några körskador eller andra olägenheter i samband 
med arbetet. Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande 
material för oljeuppsamling. Tankning och uppställning av arbetsmaskiner 
får inte utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. 
Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade drivmedel och 
miljövänliga oljor.

I övrigt får verksamheten utföras så som beskrivits i anmälan. Verksamhetens läge 
framgår av kartan i bilaga 2.
Åtgärderna ska vara utförda senast 28 juli 2025. I annat fall ska en ny anmälan 
göras. 

Viktig information
En förutsättning för att få utföra arbeten i vatten är att ni har rådighet över 
vattenområdet. Rådighet kan ni ha genom att äga vattenområdet, via servitut eller 
genom avtal med fastighetsägaren. Länsstyrelsen prövar inte rådigheten i 
anmälan.
Enligt miljöbalken ska den som utför en åtgärd som riskerar att påverka miljön 
bedriva egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten för att undvika att miljön skadas.
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Den som äger en vattenanläggning är enligt 11 kap. 17 § miljöbalken skyldig att 
underhålla den så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda 
intressen.
Anmälaren ansvarar för att alla eventuella entreprenörer får kännedom om och 
efterlever de försiktighetsmått som gäller för detta beslut. 
Åtgärderna kan kräva andra tillstånd och/eller dispenser. Det är upp till den som 
utför åtgärden att inhämta dessa. 

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens ungefärliga läge (SWEREF 99 TM): N 6599233, E 653425
Upplands Bro kommun inkom den 20 april 2020 med en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Anmälan avser anläggande av våtmark på 
fastigheten Tibble 1:644 i syfte att reducera näringsämnen till Örnässjön. 
Anmälan avser anläggande av en fosforfälla i form av en damm och efterföljande 
våtmark för att reducera kväve. Kvävedammen är också tänkt att gynna den 
biologiska mångfalden främst för groddjur och insekter. Våtmarken och dammen 
kommer totalt uppta en storlek på cirka 0,02 hektar.
Våtmarken skapas genom en fördämning ett befintligt täckdike som breddar 
vattenspegeln i diket från cirka 0,5 meter till 8 meter. Vattnet som går från 
våtmarken leds vidare till det öppna diket och därefter till befintligt klibbalkärr 
innan det når Örnässjön. 
Enligt anmälan kommer arbetet med dammarna inte att påverka omkringliggande 
miljöer då arbetet utför på land. Arbetet kommer också att utföras under 
nederbördsfattiga förhållanden och under icke reproduktionstid för fåglar och 
djur, augusti till oktober.
Anmälan har remitterats bygg- och miljönämnden i Upplands Bro kommun, 
aktuell fastighet samt Örnäs 1:6. 
Bygg- och miljönämnden anger i sitt yttrande i huvudsak att de planerade 
åtgärderna damm och våtmark avhjälper den övergödningsproblematik som finns 
i Örnässjön och att det bidrar till att den ekologiska statusen i sjön förbättras. De 
bedömer även att de föreslagna åtgärderna uppfyller syftet med naturreservatet 
Lillsjön-Örnässjön i enlighet med beslut för Örnässjön-Lillsjöns naturreservat, 
2016-12-21, § 152. 
Vidare anges att för att mäta effekterna av åtgärderna är det positivt med 
provtagning av fosfor- och kvävevärdena i vattnet före och efter anläggandet. 
Örnässjön-Lillsjöns naturreservat omfattas av föreskrifter. Enligt föreskrifterna är 
det förbjudet att schakta och gräva i reservatet varav en ansökan om dispens krävs 
till Bygg- och miljönämnden. Området för åtgärden i anmälan omfattas av 
strandskydd varav en ansökan om dispens krävs till Bygg- och miljönämnden. 
Inga övriga yttranden har inkommit i ärendet. 
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Motivering 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade vattenverksamheten inte bör innebära 
någon miljöpåverkan av betydelse i vattenområdet under förutsättning att 
verksamheten genomförs som redovisats i handlingarna och att försiktighetsmått 
följs.
Syftet med att anlägga damm och våtmark är enligt anmälan att minska utsläppen 
av fosfor och kväve till Örnässjön samt öka den biologiska mångfalden. 
Länsstyrelsen ser positivt på denna typ av åtgärd såvida inga enskilda eller 
allmänna intressen påverkas negativt. Inga för Länsstyrelsen kända fasta 
fornlämningar, kulturmiljövärden eller höga naturvärden berörs av verksamheten. 
Eventuella skador eller olägenheter från den planerade verksamheten bedöms vara 
av begränsad omfattning och temporära, främst kopplade till byggskedet.  
Vattnet från våtmarken rinner till Örnässjön, vilken klassas som Övrigt vatten i 
vattenmyndigheternas klassning. Sjön har dock problem med övergödning på 
grund av belastning av näringsämnen. Länsstyrelsen bedömer att våtmarken ökar 
möjligheterna att minska belastningen av övergödande ämnen till Örnässjön. 
Arbeten i vattenområdet ska ske med stor försiktighet, i ett sammanhang, och får 
inte utföras under perioden 1 april till 15 juli. Arbetet ska ske under så torra 
förhållanden som möjligt för att undvika risk för grumlingsspridning. Det är även 
viktigt att arbetena sker under en sammanhängande tidsperiod för att minimera 
risken för störning. 
Körning med fordon på stranden kan orsaka skador. Därför är det viktigt att en 
lämplig grävmaskin används och att arbetena utförs under en tid på året då 
marken har hög bärighet. Åtgärder ska vidtas för att förhindra spill och läckage av 
olja och andra kemikalier från arbetsfordon. Saneringsutrustning ska finnas 
tillgänglig. 

Lagstiftning
Enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (MB) utgör bl.a. grävning, utfyllnader samt 
uppförande av anläggningar i vattenområden en vattenverksamhet. 
I enlighet med 11 kap. 9a § MB kan vissa vattenverksamheter, istället för att 
tillståndsprövas, anmälas till Länsstyrelsen. Vilka vattenverksamheter som kan 
anmälas finns redovisade i 19 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.
Länsstyrelsen kan med stöd av 23 § förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamheter förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått 
som behövs.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Johanna Schütz.
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
1. Du kan överklaga beslutet
2. Beslutskarta

Kopia till:
Bygg- och miljönämnden Upplands Bro kommun, BMN 20/0006, bygg-
ochmiljonamnden@upplands-bro.se, 

 
, 
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 18445-2020.
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Remiss, detaljplan Viby (Viby 19:3) nr 2001 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2020 till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 

förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Bygg- och miljönämnden har den 8 september 2020 fått samrådshandlingarna 

för yttrande. Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken. Avdelningarna avråder kommunstyrelsen från att anta en 

detaljplan med bostäder, skola och förskola i direkt anslutning till befintlig 

detaljplan för industri. 

Beslutsunderlag 

 Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 8 

september 2020. 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2020. 

Ärendet 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, den 19 augusti 2020 § 36 sänds 

förslag till detaljplan för detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

ut för samråd enligt regler för utökat förfarande plan- och bygglagen 

(2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

 

Planområdet är ca 14 hektar och ligger norr om E18, vid infarten till Brunna, i 

direkt anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Syftet är att i 

centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad bebyggelse med cirka 

850 bostäder, bestående av radhus, kedjehus och lägenheter i flerfamiljshus. 

Det planeras för en grundskola och förskola samt centrumfunktioner.  
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Bygg- och miljönämnden har den 8 september 2020 fått samrådshandlingarna 

för yttrande. 

 

Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen har i 

tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och 

miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen samt 

Miljöbalken. Avdelningarna avråder kommunstyrelsen från att anta en 

detaljplan med bostäder, skola och förskola i direkt anslutning till befintlig 

detaljplan för industri. 

  

Bygglovsavdelningens synpunkter ur landskaps-, byggnads- och 
kulturmiljöperspektiv.  

 

Lämplighet 

Planområdet gränsar till mark för industriändamål (beteckning J) för vilket 

stadsplan 7206 från 1977 gäller. Enligt ”Anvisningar för upprättande av 

detaljplaneförslag - utgiven av Statens planverk 1976 – som gällde vid tiden för 

framtagandet av detaljplanen framgår exempelvis att det utöver 

industriändamål även tillåts verksamheter som kraftverk, vattenverk, gasverk, 

större oljeförråd samt större transformatorstationer o dylikt inom med J 

betecknat område. (Anvisningarna ska tillämpas vid bygglovsprövning enligt 

rättspraxis) Det står därmed klart att befintlig detaljplan vid fullt nyttjande 

tillåter industri av sådant slag som bör isoleras från bostäder, skola och 

förskola med hänsyn till t.ex. omgivningsbuller, risker samt visuell påverkan. 

Bygglovsavdelningen anser att befintlig struktur (gällande detaljplan) uppnår 

detta på ett bra sätt genom att närmaste bostadsbebyggelse i öst åtskiljs från 

industriområdet med ett byggnadsfritt bälte i form av Granhammarvägen. 

 

Av Utredning Samråd - Buller daterad 2020-06-12 upprättad av 

Akustikkonsulten framgår på sid. 13: ”Bara i direkt anslutning till planområdet 

är det fler än 30 enskilda företag som bedriver verksamhet, och siffran på 

antalet företag och vilka typer av verksamheter som bedrivs ändras hela tiden. 

Att försöka göra en långsiktig prognos för verksamhetsbuller är inte möjligt då 

situationen kan se helt annorlunda ut innan planen ens fullt ut hunnit 

genomföras. Syftet med att utreda verksamhetsbuller är i första hand att hitta 

en utformning av bostäderna så att dessa i framtiden inte riskerar att få problem 

med buller samtidigt som företagens möjlighet att fortsatt kunna verka som 

idag värnas.” 

 

Av Utredning Samråd – Risk daterad 2020-06-01 upprättad av Tyréns framgår 

av sid 18 identifierade riskkällor. Av sida 19 framgår vidare riskanalys 

avseende identifierade riskkällor.  

 

Det bedöms därmed stå klart att utredningarna inte tar hänsyn till den 

bullerökning och riskökning som kan förväntas vid fullt utnyttjande av 

detaljplanen. Mot denna bakgrund kan det inte uteslutas att intilliggande 
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industriverksamhet skulle kunna komma att inskränkas till följd av den 

planerade bebyggelsen. Detaljplanen har därför inte i tillräcklig utsträckning 

beaktat intilliggande fastigheters rättigheter. Lokaliseringen av 

bostadsbyggnader, förskola, grundskola i omedelbar närhet till en detaljplan 

med industriändamål av aktuellt slag bedöms därför inte anses lämpligt med 

hänsyn till möjligheterna får att förebygga olägenheter får människors hälsa i 

fråga om t.ex. buller och risker. Vidare bedöms lokaliseringen av bostäder, 

förskola och grundskola i omedelbar närhet till en detaljplan med 

industriändamål av aktuellt slag olämpligt enbart på grund av den visuella 

påverkan de boende och eleverna kommer att utsättas för dagligen. Det borde 

finnas platser i kommunen som är mer lämpade för detta än aktuell plats. 

 

Planbestämmelser 

Gemensamt för önskemål om förtydliganden nedan är att bygglovssökande 

enklare ska kunna utläsa vad som förväntas av dem samt att 

bygglovhandläggare enklare ska kunna kontrollera om ett förslag uppfyller 

avsikten med planbestämmelsen. 

 

Bestämmelser om bebyggandets omfattning 

För kvartersmark högst upp norr på plankartan återfinns bestämmelser som 

reglerar lägsta respektive högsta nockhöjd +49-56,5 respektive +51-58. 

Gatunivå i anslutning till kvartersmarken redovisas i intervall + 32,5 till +35,0. 

Av illustrationer i planbeskrivning utläses radhusbebyggelse i 2-3 våningar. 

Under förutsättning att kvartersmark och gata ligger på ungefär samma höjd 

bedöms lägsta nockhöjd hindra uppförande av radhus och tvinga fram högre 

hus. Vidare saknas för detta område bestämmelse som reglerar typ av 

bebyggelse. 

 

Bestämmelser om utformning 

f3: Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar i de lägen 

där lokal för centrumändamål uppförs. Här önskas tydliggörande av vad som 

menas med förhöjd våning. 

 

f4: /…/ Vid uppförande av kedjehus ska sammanbyggnad fungera 

bullerdämpande. Här önskas tydliggörande av vad som menas med 

bullerdämpande. 

 

Bestämmelser om markens anordnande och vegetation 

n2: Befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska i huvudsak bevaras 

så långt möjligt. Här önskas tydliggörande av vad som menas med ”i 

huvudsak” och ”så långt möjligt”. 

 



119 Remiss, detaljplan Viby (Viby 19:3) nr 2001 - BMN 20/0011-10 Remiss, detaljplan Viby (Viby 19:3) nr 2001 : Remiss, detaljplan Viby (Viby 19:3) nr 2001

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (10)  
2020-09-30 ALL.2020.780 

 
 

 

 

Bestämmelser om skydd mot störningar 

Av den första skyddsbestämmelsen i avsnittet framgår att byggnader med fasad 

mot Effektvägen ska uppföras med obrännbar fasad alternativt lägst 

tändskyddad beklädnad (B-s, d0) eller motsvarande. Fönster ska vara 

brandklassade i minst EW30 och kan vara öppningsbara. Bestämmelsen gäller 

hela planområdet. Av denna anledning önskas tydliggörande av vad som menas 

med fasad mot Effektvägen – är det endast de byggnader som ligger närmast 

vägen som omfattas av bestämmelsen eller gäller det även för bakomliggande 

byggnader med fasad som är synlig från Effektvägen. 

 

Av den andra skyddsbestämmelsen i avsnittet framgår att byggnader med fasad 

mot Effektvägen, ska ha friskluftsintag på tak eller sida bort från väg inom 15-

30 meter. Utrymning ska möjliggöras åt annat håll än mot vägen. Här önskas 

förtydligande av vad som menas med ”sida bort från vägen” och ”annat håll än 

mot vägen”. Uppfyller exempelvis friskluftsintag eller utrymningsväg på 

gavelsida vinkelrät mot Effektvägen bestämmelsen? Eller måste friskluftsintag 

och utrymningsväg placeras på motsatt sida av vägen? 

 

Av skyddsbestämmelser 2-4 framgår inom vilka avstånd från väg som 

bestämmelsen träder in. Här önskas förtydligande av vad som menas med väg 

– ska mätning göras från användningsgräns mellan kvartersmark och allmän 

plats väg alternativt vägbanekant? 

 

Av skyddsbestämmelse 4 framgår att byggnader med fasad mot Energivägen, 

längs sträckan från Effektvägen till drivmedelsstationen, ska ha friskluftsintag 

på tak eller sida bort från väg inom 0-30 meter. Här önskas förtydligande av 

vad som menas med "drivmedelstationen" dvs. var kravet slutar. 

 

Av skyddsbestämmelser 6-7 framgår att bestämmelserna gäller för lägen där 

buller överskrider ett visst decibeltal. Då bullerutredning som bygger på 

beräkningar visar de lägen som träffas av krav önskas att det i plankartan med 

beteckning preciseras de fastigheter som träffas av skyddsbestämmelserna. 

 

m1: På fasad mot Energivägen ska tilluft placeras 1 meter ovan marknivå. 

Denna bestämmelse bedöms förhindra uppfyllandet av skyddsbestämmelse 2 

som stipulerar att friskluftsintag ska placeras på tak eller sida bort från väg 

inom 15-30 meter. Vidare förhindrar den placering av friskluftsintag för 

ovanliggande våningar om sökande väljer ventilationslösning med separata 

friskluftsintag i fasad för varje bostadslägenhet. 

 

Bestämmelser om markreservat 
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u1: markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, redovisas på 

flertalet platser på plankarta på kvartersmark för parkering. Här önskas 

förtydligande av om dels parkering får anläggas på platsen, dels om ytan får 

asfalteras eller om detta hindrar åtkomlighet till underjordiska ledningar. 

 

Friyta för lek och utevistelse för förskola 

Vid förskola i bottenvåning av flerbostadshus är kvartersmark korsprickad och 

gården ska delas mellan de boende och förskoleverksamheten som behöver 

vara inhägnad med staket. Detta kan bli svårt att genomföra i praktiken. Önskas 

klargörande av hur uppdelningen av gården är tänkt att ske samt om ytan för de 

boende respektive förskolan är tillräcklig. 

 

Korsprickad mark med endast komplementbyggnad på förskole-och skolgård- 

bedöms vidare medföra att det kan bli problem om att få bygglov för 

barnvagnsförråd, lekutrustning mm.  

 

Hämtning och lämning invid förskola och skola 

Det är oklart hur hämtning och lämning vid förskola är tänkt att ske. Om 

tanken är att parkeringsplatser på andra sidan vägen om förskolan är avsedda 

för detta ändamål bedöms det olämpligt med tanke på olycksrisk förenad med 

att barnen korsar vägen. Plats för hämtning och lämning bör ligga på samma 

sida om vägen som förskola/skola. 

 

Antal parkeringsplatser 

I planbeskrivning framgår att p-norm är 0,8. Önskas förtydligande av hur 

normen ska uppnås då det bedöms svårt att uppnå normen med 

parkeringsplatser utmed vägar på allmän platsmark och kvartersmark. 

 

Buller 

Här finns planbestämmelser som reglerar buller vid bostäder. Det saknas dock 

motsvarande bestämmelser för t.ex. förskoleavdelningar i bottenvåning av 

flerbostadshus.  

 

Administrativa bestämmelser 

Av planbestämmelse framgår att startbesked inte får ges förrän markens 

lämplighet för bebyggande avseende markföroreningar har säkerställts. En 

förutsättning för att använda denna typ av reglering är att det redan vid 

planläggningen kan visas att marken med den föreslagna skydds- eller 

säkerhetsanläggningen blir lämplig att bebygga. Bestämmelserna ska ge ett 

tydligt stöd för att garantera genomförandet av dessa åtgärder och åtgärderna 

behöver därför vara så preciserade och effektbeskrivna att det står klart att de 
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är genomförbara (jfr prop. 2009/10:170 sid 428). Då markens lämplighet för 

bebyggelse prövas och utreds i planläggningen och inte startbesked borde det 

av planbestämmelsen istället framgå vad som behöver avschaktas innan 

startbesked får ges. Det är även önskvärt att det preciseras om begränsningen 

även omfattar startbesked för mark – och grundläggningsarbeten. 

 

a1:  Startbesked får inte ges förrän byggnaden närmast Effektvägen uppförts 

enligt angiven minsta nockhöjd. Detaljplanen tillåter mer än en byggnad med 

mellanliggande gata. Här önskas förtydligande av om båda byggnaderna ska 

vara uppförda samt om begränsningen även omfattar startbesked för mark – 

och grundläggningsarbeten. 

 

Av sid. 5 i planbeskrivning framgår att ambitionen är att bevara en del av den 

befintliga naturen som värdefulla inslag i gårdsmiljöerna. Det saknas dock 

planbestämmelser som reglerar trädfällning på kvartersmark. För att uppfylla 

ambitionen bedöms lämpligt med planbestämmelser som reglerar trädfällning.    

 

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter ur miljö- och 

hälsoskyddsperspektiv.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen delar bygglovsavdelningens oro inför 
en ny detaljplan med bostäder intill en befintlig detaljplan som tillåter 
industrier. Redan idag är området starkt påverkat av tung trafik som kan 
förväntas öka. Angränsande område håller också miljöstörande 
verksamheter så som asfaltsverk. Framförallt skolbarn som håller till i 
området på dagtid skulle kunna påverkas av luktolägenhet från verket. 
Skolbarn och boende riskerar också att störas av buller från 
närliggande verksamheter. Även om ett buller/ljud håller sig under 
riktlinjer kan det verka störande, vilket särskilt bör beaktas i en skolmiljö 
där barn behöver fokus för lärande. 

 

Buller 

På illustrationen över framtida bullernivåer (2040) på sidan 34 i 

planbeskrivningen ser det ut att vara en liten yta med högra bullernivåer (68 

dBA) till vänster om förskolan. Den bullerutsatta zonen bör inte vara en del av 

förskolans vistelseyta alternativt bör bullret avskärmas ytterligare. 

 

På sidan 34 i planbeskrivningen står det även ”Ekvivalenta ljudnivåer från 

trafik utmed Effektvägen uppgår till 59–65 dBA. Utmed Granhammarsvägen 

uppgår de till 54–63 dBA. I de lägen utmed dessa vägar där ljudnivån 

överskrider 60 dBA ska bostadsbebyggelse utformas med genomgående 

lägenheter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad 

sida, alternativt med små lägenheter (högst 35 kvm). De ekvivalenta 

ljudnivåerna från trafik utmed Energivägen uppgår till 52–59 dBA. 
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Trafikförordningen medger därmed bostäder utan särskild hänsyn till 

planlösning.” 

 

Vissa lägenheter ser inte ut att klara 50 dBA på tysta sidan vid 

Granhammarsvägen och Effektvägen i framtidsberäkningen. Även om 

bullernivåerna är godkända idag bör man ta höjd för framtida bullerökningar 

och undvika framtida bullerexponering redan i planeringsstadiet. Det bör även 

vägas in om det kan komma att ske några större ändringar i närområdet som 

kan öka trafiken på Energivägen framöver. 

 

Av de intervjuer som genomförts bland befintliga verksamheter (s. 15 Tyréns 

Konsekvensanalys) uttrycks en oro för att bostadsområdet kan komma att 

innebära framtida begränsningar för verksamheterna om boende börjar klaga 

på buller. Miljöavdelningen bedömer att det är en relevant synpunkt och att det 

kan komma att innebära fler klagomålsärenden i framtiden om boende börjar 

klaga på verksamhetsbuller och trafikbuller. I området finns många olika  

verksamheter som inte bara är verksamma under kontorstid. Även transporter 

till närliggande verksamheter kan belasta området. Miljöavdelningen bedömer 

att områdesbuller och trafiksituationen behöver undersökas närmare för att 

undvika framtida konflikter. 

 

Planområdet är bullerstört och de planerade verksamheterna är bullerkänsliga.  

Att minska bullret ingår i flera av de miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag 

antagit. Det övergripande målet är att låta en god ljudkvalitet genomsyra hela 

stadsmiljön genom att hitta innovativa lösningar. Miljö- och 

livsmedelsavdelningen bedömer att bullerförebyggande åtgärder ska vidtas och 

bästa möjliga teknik för bullerdämpande åtgärder utredas vidare i 

planläggningsskede. Detta för att säkerställa att fortsatt utformning av området 

sker på ett sätt som skapar en bra ljudmiljö. 

 

Utomhusmiljö skola/förskola 

Det framgår inte hur förskolegård och boende ska samsas vid förskolan på 

innergården. Den bullerutsatta baksidan kan inte användas som förskolegård. 

När förskolor integreras i flerbostadshus och har sin gård inne på 

bostadsområdets innergård kan det innebära att boende upplever ljud från 

barnen som buller. I Kvalitetsboken beskrivs gestaltningen övergripande men 

inte i detalj. Utformningen av innergården bör vara sådan att det finns naturlig 

ljuddämpning i form av grönytor och växtlighet. Naturlig växtlighet i form av 

träd är även det bästa solskyddet på skol- och förskole gårdar.  

 

På sidan 42 i kvalitetsboken står det som förslag att arbeta med volymer för 

naturlig solavskärmning för skola och idrottshall vilket är positivt. Om 

skolor/förskolor och idrottshallar förses med stora fönster för ljusinsläpp bör 

det även finnas en inbyggd solavskärmning vid solutsatta fönster för att 

förhindra höga temperaturer inomhus vid varm väderlek. 
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Av säkerhetsskäl brukar förskoleverksamheter ofta avgränsa sina gårdar med 

någon form av staket. Det är viktigt att ytorna inte blir för avgränsade så att det 

begränsar barnens lek och rörelse. På sidan 11 i planbeskrivningen framgår 

vilka ytor per barn som kommunens ramprogram för utbildningskontorets 

verksamhetslokaler anger. Dessa ytor bör inte underskridas. På sidan 23 i 

planbeskrivningen framgår det att friytan utomhus uppnår kraven vilket är 

positivt. 

 

Det står på sidan 15 i planbeskrivningen att delar av det befintliga grönområdet 

i söder bevaras för att bidra med kvaliteter till den planerade skol- och 

förskolegården vilket miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer som mycket 

positivt. Det framgår dock inte vilken annan av ytbeläggning kommer att 

användas på skolgård och förskolegård. Naturmaterial och naturgräs är att 

föredra ur kemikaliesynpunkt och ytor av pressat gummigranulat och konstgräs 

bör undvikas. Om konstgjort material används bör det vara noga kontrollerat 

med avseende på innehåll och risk för urlakning av ämnen /avgivande av 

emissioner. Ytorna på förskolegård och skolgård bör vara så stora att 

naturmaterialen inte nöts bort och ersätts av konstgjort material.  

 

Utomhusluft  

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft. Enligt prognosen från SLB (s. 6), klarar planområdet idag både 

miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och godkända normvärden både för 

partiklar och kväveoxid med marginal. Miljö- och livsmedelsavdelningen anser 

att en mer avancerade utredning angående luftkvalitet i planområde behövs för 

att inkludera utsläpp från verksamheter och dess direta och ndirekat påverkan. 

Gränsvärdena och luftföroreningshalterna ska inte medföra negativ påverkan 

på befolkningens hälsa i kommande tider. Luftkvalitet kan påverkas av vägar, 

industrier, energianläggningar mm. 

 

Dagvatten 

Det är viktigt att dagvatten renas och fördröjs innan det når recipienten 

Mälaren som ligger i östra Mälarens vattenskyddsområde.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar mer beskrivning över hur man ska ta 

hand om dagvatten från taken. I dagvattenutredningen från Bjerkings skulle 

dagvatten från taken hanteras med gröna tak och stuprörskastare.  

Dagvatten leds genom Gröna dalen området, som i dagsläget har problem med 

översvämning. Viktigt att beakta när man planerar dagvattenhantering från 

Viby 19:3.  

 

Masshantering 

Då marken tidigare är i anspråksdagen finns risk för påträffande av 

markföroreningar. Den miljötekniska undersökningen har visat på förhöjda 

halter av metallerna (arsenik, kobolt, krom och vanadin) i fyllningsjord runt 
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befintlig byggnad. Halterna är under MKM men över KM. Om detaljplanen 

antas bör det finns en tydlig masshanteringsplan. Enligt rekommendation i 

planbeskrivningen bör det framgå vilka kontroller som bör utföras och hur 

uppgrävda massor ska hanteras. Särskilt viktigt inom de områden där man kan 

misstänka föroreningar som i fyllnadsjorden intill byggnaden.  

 

Transporter och närliggande verksamheter 

Verksamhetsutövarna i området är oroliga för hur de ska kunna fortsätta sina 

verksamheter med risk för klagomål. 

Verksamheterna som ligger på Symmetrivägen drabbas av dofterna från 

asfaltverket som ligger inom fastigheten Viby 19:38/19:39 när vinden ligger 

på. Är Viby 19:3 då verkligen en lämplig plats för skola, dagis och bostäder 

eller ska kommunen tvinga verksamheterna att flytta på sig?  Som miljö- och 

livsmedelsavdelningen tidigare har påpekat går transport i och i anslutning till 

området. Fresenius Kabi transporterar bland annat frätande ämnen på 

Effektvägen och asfalt transporteras till Svenska väg längs Energivägen samt 

att Livgardet framför sina transporter längs Granhammarsvägen. 

Gröna samband 

Skogsområdet i södra delen av planområdet är en av få kvarvarande 

spridningsvägar för insekter och vilt från Stäksön, genom kommunen norr om 

E18. Miljö- och livsmedelsavdelningen anser att ett bredare grönt stråk ska 

bevaras, än vad planförslaget föreslår. Detta för att inte täppa till det gröna 

samband som idag finns mellan gröna dalen, planområdet och vidare mot 

nordväst.  

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

 

 

 

Jonny Hellman 

 

 

Ylva Malm 

Miljö- och livsmedelschef  Bygglovschef 
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Bilagor 

1. Remisshandlingarna finns här: https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--

miljo/samhallsplanering-och-byggprojekt/detaljplanering---pagaende-

planer/viby-viby-193.html  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2020-10-02 BMN 20/0011  

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 markförändring och nybyggnad av 
vändplan, VIBY 19:18 

Förslag till beslut 

(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07 markeras 

med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om marklov för ändring av 

marknivå och anordnande av vändplan på fastigheten Viby 19:18 med 

stöd av 9 kap. 35 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

Beslut meddelas två veckor efter det att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § 

PBL har löpt ut och avgiften för marklovet sätts därför ned med två 

femtedelar enligt 12 kap. 8 a § PBL. 

Marklov:  10 920 kronor 

Avgiftsreduktion:  - 4 368 kronor 

Kommunicering:  1 892 kronor 

Summa:  8 444 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 

 
  



120 Marklov för markförändring och nybyggnad av vändplan, VIBY 19:18 - BMN 20/0011-11 Marklov för markförändring och nybyggnad av vändplan, VIBY 19:18 : Marklov för markförändring och nybyggnad av vändplan, VIBY 19:18

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2020-10-02 BMN 20/0011 

 
 

 

Sammanfattning 

Ärendet togs upp vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 

september 2020. Vid sammanträdet beslutade nämnden att ärendet skulle utgå, 

§ 105. Motiv till detta var att nämnden önskade ytterligare utredning angående 

hur den nya placeringen av parkeringsplatser längs med Mätarvägen eventuellt 

påverkar in- och utfartsmöjligheter för grannfastigheten Örnäs 1:30 för att  

säkerställa att parkeringar längs Mätarvägen inte påverkar 

exploateringsintressen på Örnäs 1:30 negativt inför beslut. Utredning har nu 

utförts av Ammar Dagheem, Ingenjör/Utredare på GataParkTrafik 

avdelningen. Ammar har varit i kontakt med Marie Frid, Castellum som 

representerar ägare till fastigheten Örnäs 1:30. Av e-post från Ammar framgår 

sammanfattningsvis: Marie har tagit del av ritningsunderlag. Marie har 

framfört att det finns ett intresse att bygga två in- och utfarter utmed 

fastighetsgräns mot Mätarvägen men har ännu inte bestämt sig för var och när 

detta ska ske. Ammar har förslagit att parkeringsplatser utmed Mätarvägen 

byggs nu med möjlighet att längre fram kunna göra anpassningar när lägen för 

in- och utfart för Örnäs 1:30 bestämts. Marie har framfört att ägare till fastighet 

Örnäs 1:30 inte har några problem med att parkeringsplatser byggs på platsen. 

E-post i sin helhet framgår av bilaga 10. 

Ärendet avser en ansökan om marklov för ändring av marknivå i samband med 

att en ny vändplan ska anordnas på fastigheten Viby 19:18. Förslaget innebär 

att berörd mark höjs med mellan 1-1,5 meter samt att en asfalterad vändplan 

för motorfordon och en gång- och cykelbana anordnas på befintlig naturmark. 

Åtgärden tar i anspråk en yta på 552,75 m2 av naturmarken. 

Syftet med åtgärden är att lösa befintligt trafikproblem med avsaknad av 

vändmöjlighet för stora fordon på Mätarvägen. Eftersom området består av 

industri- och logistikverksamheter är det högst angeläget att det finns möjlighet 

för stora fordon att vända i änden av Mätarvägen, då vägen tar slut innan 

Lejondals naturreservat på grannfastigheten. Föreslagen gång- och cykelbana 

syftar till att förbättra framkomligheten till naturreservatet. 

Förutsättningar för marklov regleras i 9 kap. 35 § PBL. Där framgår bland 

annat att marklov ska ges för en åtgärd som inte strider mot en detaljplan samt 

att marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 

detaljplanen, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns ett angeläget intresse av att lösa 

befintligt trafikproblem gällande avsaknaden av vändmöjlighet vid slutet av 

Mätarvägen. Bygglovsavdelningen bedömer dock att det finns ett större 

allmänt intresse dels av att detaljplanen realiseras enligt plankartan under 

planens genomförandetid och dels av att den begränsade naturmark som har 

bevarats inom planen, som enligt miljökonsekvensbeskrivningen har en stor 

negativ konsekvens på naturmiljön, får kvarstå som naturmark. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden 

innebär en avvikelse från detaljplan som inte är liten och att det därmed inte 
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finns förutsättningar att bevilja marklov i ärendet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför avslå ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-06-25 

 Situationsplan, befintlig, som inkom 2020-06-25 

 Situationsplan, föreslagen åtgärd, som inkom 2020-06-25 

 Ortofoto med situationsplan som inkom 2020-06-25 

 Sektionsritning som inkom 2020-06-25 

 Skrivelse från parkförvaltare som inkom 2020-06-26 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 2020-07-03 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07. 

 Bygg- och miljönämndens beslut § 105, 2020-09-24 

 E-post från Ammar Dagheem, inkom 2020-09-29 

 Fullständig markplaneringsritning, inkom 2020-10-01 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om marklov för ändring av marknivå i samband med 

att en ny vändplan ska anordnas på fastigheten Viby 19:18. Förslaget innebär 

att berörd mark höjs med mellan 1-1,5 meter samt att en asfalterad vändplan 

för motorfordon och en gång- och cykelbana anordnas på befintlig naturmark. 

Åtgärden tar i anspråk en yta på 552,75 m2 av naturmarken. 

Syftet med åtgärden är att lösa befintligt trafikproblem med avsaknad av 

vändmöjlighet för stora fordon på Mätarvägen. Eftersom området består av 

industri- och logistikverksamheter är det högst angeläget att det finns möjlighet 

för stora fordon att vända i änden av Mätarvägen, då vägen tar slut innan 

Lejondals naturreservat på grannfastigheten. Föreslagen gång- och cykelbana 

syftar till att förbättra framkomligheten till naturreservatet. 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen inom detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. (nr 

1002) som antogs av Kommunfullmäktige den 12 februari 2014. 

Genomförandetiden för planen löper fram till mars 2029. Föreslagna 

markåtgärder kommer att utföras på allmän platsmark som enligt detaljplanen 

har bestämmelsen Natur, med förklaringen naturområde. 



120 Marklov för markförändring och nybyggnad av vändplan, VIBY 19:18 - BMN 20/0011-11 Marklov för markförändring och nybyggnad av vändplan, VIBY 19:18 : Marklov för markförändring och nybyggnad av vändplan, VIBY 19:18

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2020-10-02 BMN 20/0011 

 
 

 

Syftet med det berörda markområdet med bestämmelsen Natur beskrivs inte 

djupare i planen än att de två områdena med bestämmelsen Natur rymmer den 

befintliga naturmark som sparas i detaljplanen. Det framgår dock av 

planbeskrivningen att det enligt Länsstyrelsen vid planens framtagande fanns 

två partier med äldre skog, som identifierats via inventeringar kopplade till 

grönkilen, inom hela planområdet. Det ena området var beläget inom 

kvartersmark i detaljplanen och har därför inte bevarats men det andra området 

faller inom det i ärendet berörda markområdet med bestämmelsen Natur och 

kan således bevaras genom planen. Enligt planbeskrivningen innehåller detta 

skogsparti träd med en ålder av 60-100 år. 

 

Yttranden och remisser 

Ärendet avser en åtgärd som avviker från gällande detaljplan och berörda 

sakägare har därför underrättats och givits tillfälle att yttra sig över ansökan, 

enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med i 

sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda 

sakägare i ärendet. Grannhörandet skickades ut den 30 juni 2020 och svarstiden 

löpte fram till den 22 juli 2020. Ett yttrande från Trafikverket, som inte hade 

något att erinra mot åtgärden, inkom under svarstiden för grannhörandet. Ingen 

erinran mot åtgärden har inkommit. 

Ärendet togs upp vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 

september 2020. Vid sammanträdet beslutade nämnden att ärendet skulle utgå, 

§ 105. Motiv till detta var att nämnden önskade ytterligare utredning angående 

hur den nya placeringen av parkeringsplatser längs med Mätarvägen eventuellt 

påverkar in- och utfartsmöjligheter för grannfastigheten Örnäs 1:30 för att  

säkerställa att parkeringar längs Mätarvägen inte påverkar 

exploateringsintressen på Örnäs 1:30 negativt inför beslut. Utredning har nu 

utförts av Ammar Dagheem, Ingenjör/Utredare på GataParkTrafik 

avdelningen. Ammar har varit i kontakt med Marie Frid, Castellum som 

representerar ägare till fastigheten Örnäs 1:30. Av e-post från Ammar framgår 

sammanfattningsvis: Marie har tagit del av ritningsunderlag. Marie har 

framfört att det finns ett intresse att bygga två in- och utfarter utmed 

fastighetsgräns mot Mätarvägen men har ännu inte bestämt sig för var och när 

detta ska ske. Ammar har förslagit att parkeringsplatser utmed Mätarvägen 

byggs nu med möjlighet att längre fram kunna göra anpassningar när lägen för 

in- och utfart för Örnäs 1:30 bestämts. Marie har framfört att ägare till fastighet 

Örnäs 1:30 inte har några problem med att parkeringsplatser byggs på platsen. 

E-post i sin helhet framgår av bilaga 10. 

Utformning och skäl till beslut 

Förutsättningar för marklov regleras i 9 kap. 35 § PBL. Där framgår bland 

annat att marklov ska ges för en åtgärd som inte strider mot en detaljplan samt 

att marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 

detaljplanen, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 
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Den föreslagna åtgärden innebär att allmän platsmark med bestämmelsen Natur 

tas i anspråk med asfalterad väg för fordonstrafik. I bedömningen av huruvida 

åtgärden är förenlig med planens bestämmelse Natur tar bygglovsavdelningen 

stöd av Boverkets planbestämmelsekatalog. Enligt Boverkets vägledning 

framgår att "fordonstrafik kan i mycket begränsad utsträckning inrymmas på 

naturmark, till exempel för att nå en viss anläggning". Eftersom den föreslagna 

åtgärden inte syftar till att säkra framkomligheten till en punkt inom 

naturmarken eller bortom denna, utan snarare syftar till att lösa en 

trafiksituation för planområdet som helhet, bedömer bygglovsavdelningen att 

åtgärden strider mot planbestämmelsen. 

Det kvarstår då att pröva om åtgärden innebär en liten avvikelse från planen 

och om avvikelsen är förenlig med planens syfte. Bygglovsavdelningen gör 

inledningsvis bedömningen att avvikelser från den aktuella planen endast bör 

medges i mycket begränsad omfattning eftersom genomförandetiden för planen 

gäller i ytterligare knappt nio år.  

I förarbetet till PBL redogörs för vad som kan rymmas inom en liten avvikelse 

från detaljplan. De exempel som anges är till exempel är byggnader som delvis 

placeras på mark som inte får bebyggas eller att byggnadsarea överskrids av 

tekniska skäl. Däremot skriver lagförfattaren att "inredning och användning för 

ett i planen inte avsett ändamål" inte kan anses vara en liten avvikelse (Prop. 

2009/10:170 s. 290). Eftersom bygglovsavdelningen gör bedömningen att 

åtgärden strider mot den enligt planen avsedda användningen Natur innebär 

åtgärden en användning av mark för ett i planen inte avsett ändamål. 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. Företräde ska ges åt sådan markanvädning 

som från en allmän synpunkt medför en god hushållning med hänsyn till 

markens beskaffenhet, läge och behov, enligt 2 kap. 2 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns ett angeläget intresse av att lösa 

befintligt trafikproblem gällande avsaknaden av vändmöjlighet vid slutet av 

Mätarvägen. Bygglovsavdelningen bedömer dock att det finns ett större 

allmänt intresse dels av att detaljplanen realiseras enligt plankartan under 

planens genomförandetid och dels av att den begränsade naturmark som har 

bevarats inom planen, som enligt miljökonsekvensbeskrivningen har en stor 

negativ konsekvens på naturmiljön, får kvarstå som naturmark. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden 

innebär en avvikelse från detaljplan som inte är liten och att det därmed inte 

finns förutsättningar att bevilja marklov i ärendet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför avslå ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget till beslut inte får några betydande 

konsekvenser för barns levnadsmiljö eftersom åtgärden är belägen inom ett 

område med industi- och logistikverksamhet. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Hany Touman 

Bygglovshandläggare/inspektör 
 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-06-25 

2. Situationsplan, befintlig, som inkom 2020-06-25 

3. Situationsplan, föreslagen åtgärd, som inkom 2020-06-25 

4. Ortofoto med situationsplan som inkom 2020-06-25 

5. Sektionsritning som inkom 2020-06-25 

6. Skrivelse från parkförvaltare som inkom 2020-06-26 

7. Yttrande från Trafikverket som inkom 2020-07-03 

8. Bygglovavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-07 

9. Bygg- och miljönämndens beslut § 105, 2020-09-24 

10. E-post från Ammar Dagheem, inkom 2020-09-29 

11. Fullständig markplaneringsritning, inkom 2020-10-01 

Beslut sänds till 

• Sökande - delges med delgivningskvitto 

 

Vid eventuellt positivt beslut: 

• Bro Häradsallmänning 1:1 - meddelande om kungörelse 

• Tång 2:5 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:4 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:22 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:29 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:30 - meddelande om kungörelse 
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Fastighetsgränser

Befintliga situation med höjder

Enhetschef (GPT): Therese Eriksson

Upprättad av: Ammar Dagheem

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Före schacktning bör kontakt tas med el-,
fiberkabel-samt fjärrvärmeoperatör angående
underjordiska ledningar

Projektnamn :
Vändplan i slutet av mätarvägen

Detaljritning : 1
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Mätarvägen

M- zon

Tillkommande situation med höjder

Enhetschef (GPT): Therese Eriksson

Upprättad av: Ammar Dagheem

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Före schacktning bör kontakt tas med el-,
fiberkabel-samt fjärrvärmeoperatör angående
underjordiska ledningar

Projektnamn :
Vändplan i slutet av mätarvägen

Detaljritning : 2
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Bef. asfalterad väg
Mätarvägen

Plats för att
såga asfalten

Sektion vid GC-bana med
anslutning till Körbana

Bef. asfalterad väg
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Plats för att såga asfalten

Terrass

Sektion vid vändplan med
anslutning till GC- Bana

Belysningsstolpe
med Två armar
och Fundament

Terrass

Enhetschef (GPT): Therese Eriksson

Upprättad av: Ammar Dagheem

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Före schacktning bör kontakt tas med el-,
fiberkabel-samt fjärrvärmeoperatör angående
underjordiska ledningar

Projektnamn :
Vändplan i slutet av mätarvägen

Detaljritning : 3
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1260

Enhetschef (GPT): Therese Eriksson

Upprättad av: Ammar Dagheem

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Före schacktning bör kontakt tas med el-,
fiberkabel-samt fjärrvärmeoperatör angående
underjordiska ledningar

Projektnamn :
Vändplan i slutet av mätarvägen

Detaljritning : 4
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Angående nya vändplanen högst upp på mätarvägen. 

 

Skrivare , Parkförvaltare Tekniska avdelningen. 

 

Parkavdelningen ser inga hinder till att tillåta fällning av 70-80 stycken Picea Abies (gran) samt  1 
stycken Acer platanoides (Lönn) med syfte för att kunna anlägga en vändplan. 

 

Efter platsbesöket kunde jag konstatera att träden i fråga är en blandning av unga och vuxna träd, i 
blandat skick: täta bestånd (ingen gallring har utförts) resulterar givetvis i torra partier på samtliga av 
träden.. Jag kunde t.ex se en hel del av unga granar med endast toppen iklädd barr. Flertalet granar 
av detta bestånd besitter ej full potential ( för att kunna uppnå sin fulla tillväxt) 

I ytan där det endast finnes gran, (15 m ifrån asfalten enligt ritningen, väster om den befintliga 
parkeringen) anser jag att trots fällning/skövling av 70-80 stycken så kommer det finnas en del av 
beståndet kvar.  

 

Gällande lönn trädet (norr om befintliga parkeringen) det är ett äldre träd med fint grenverk och god 
potential. Trots det så ser ja ingen anledning till att behålla detta, ändamålet vändplan är av högre 
värde än att behålla det solitära trädet i fråga. 

 

Min önskan eller krav till detta är: 

1. Precis som Översiktig samhällsplanering föreslog, så ser också goda fördelar med att 
sammanföra den nya GC vägen med stigen upp till reservaten. På det här sättet leder vi in 
allmänheten för en vistelse i vårt fina reservat. 
 

2. Jag ser gärna att vi i mellan gångväg och vändplan ( den befintliga refugen) planterar 2 
stycken Acer campreste ” naverlönn” som en förlängning av den befintliga trä allen med 
samma sort, som går längst hela mätarvägen. och istället för gräs, sätter tuvsnöbär ”arvid” 
under. Detta för att minimera drift och skötsel av grönytan. 
 

 

Jag har bifogat bilder på granbeståndet, ingången till reservaten samt lönnträdet 

 

 

 

 

 

, parkförvaltare tekniska avdelningen. 
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Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande BYGG.2020.214, Bygglov för Marklov för ändring av marknivå och 
anläggande av vändplan, på Viby 19:18, Upplands-Bro kommun.

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt.

Trafikverkets ärendenummer TRV 2020/74767.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  

Erik Sandqvist  

Bygglovhandläggare  

Bygglovsavdelningen 

08-58169000  

erik.sandqvist@upplands-bro.se  

2020-09-07  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 
 

 

Marklov för ändring av marknivå och anordnande av 

vändplan på fastigheten Viby 19:18 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om marklov för ändring av 

marknivå och anordnande av vändplan på fastigheten Viby 19:18 med 

stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL). 

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

Beslut meddelas två veckor efter det att tidsfristen enligt 9 kap. 27 § 

PBL har löpt ut och avgiften för marklovet sätts därför ned med två 

femtedelar enligt 12 kap. 8 a § PBL. 

Marklov:  10 920 kronor 

Avgiftsreduktion:  - 4 368 kronor 

Kommunicering:  1 892 kronor 

Summa:  8 444 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 marklov för ändring av marknivå i samband med 

att en ny vändplan ska anordnas på fastigheten Viby 19:18. Förslaget innebär 

att berörd mark höjs med mellan 1-1,5 meter samt att en asfalterad vändplan 

för motorfordon och en gång- och cykelbana anordnas på befintlig naturmark. 

Åtgärden tar i anspråk en yta på 552,75 m2 av naturmarken. 
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-09-07  BYGG.2020.214  

 
 

Syftet med åtgärden är att lösa befintligt trafikproblem med avsaknad av 

vändmöjlighet för stora fordon på Mätarvägen. Eftersom området består av 

industri- och logistikverksamheter är det högst angeläget att det finns möjlighet 

för stora fordon att vända i änden av Mätarvägen, då vägen tar slut innan 

Lejondals naturreservat på grannfastigheten. Föreslagen gång- och cykelbana 

syftar till att förbättra framkomligheten till naturreservatet. 

Förutsättningar för marklov regleras i 9 kap. 35 § PBL. Där framgår bland 

annat att marklov ska ges för en åtgärd som inte strider mot en detaljplan samt 

att marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 

detaljplanen, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns ett angeläget intresse av att lösa 

befintligt trafikproblem gällande avsaknaden av vändmöjlighet vid slutet av 

Mätarvägen. Bygglovsavdelningen bedömer dock att det finns ett större 

allmänt intresse dels av att detaljplanen realiseras enligt plankartan under 

planens genomförandetid och dels av att den begränsade naturmark som har 

bevarats inom planen, som enligt miljökonsekvensbeskrivningen har en stor 

negativ konsekvens på naturmiljön, får kvarstå som naturmark. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden 

innebär en avvikelse från detaljplan som inte är liten och att det därmed inte 

finns förutsättningar att bevilja marklov i ärendet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför avslå ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2020-06-25 

 Situationsplan, befintlig, som inkom 2020-06-25 

 Situationsplan, föreslagen åtgärd, som inkom 2020-06-25 

 Ortofoto med situationsplan som inkom 2020-06-25 

 Sektionsritning som inkom 2020-06-25 

 Skrivelse från parkförvaltare som inkom 2020-06-26 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 2020-07-03 

 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-25 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Ärendet avser en ansökan om marklov för ändring av marknivå i samband med 

att en ny vändplan ska anordnas på fastigheten Viby 19:18. Förslaget innebär 

att berörd mark höjs med mellan 1-1,5 meter samt att en asfalterad vändplan 
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för motorfordon och en gång- och cykelbana anordnas på befintlig naturmark. 

Åtgärden tar i anspråk en yta på 552,75 m2 av naturmarken. 

Syftet med åtgärden är att lösa befintligt trafikproblem med avsaknad av 

vändmöjlighet för stora fordon på Mätarvägen. Eftersom området består av 

industri- och logistikverksamheter är det högst angeläget att det finns möjlighet 

för stora fordon att vända i änden av Mätarvägen, då vägen tar slut innan 

Lejondals naturreservat på grannfastigheten. Föreslagen gång- och cykelbana 

syftar till att förbättra framkomligheten till naturreservatet. 

 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen inom detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. (nr 

1002) som antogs av Kommunfullmäktige den 12 februari 2014. 

Genomförandetiden för planen löper fram till mars 2029. Föreslagna 

markåtgärder kommer att utföras på allmän platsmark som enligt detaljplanen 

har bestämmelsen Natur, med förklaringen naturområde. 

Syftet med det berörda markområdet med bestämmelsen Natur beskrivs inte 

djupare i planen än att de två områdena med bestämmelsen Natur rymmer den 

befintliga naturmark som sparas i detaljplanen. Det framgår dock av 

planbeskrivningen att det enligt Länsstyrelsen vid planens framtagande fanns 

två partier med äldre skog, som identifierats via inventeringar kopplade till 

grönkilen, inom hela planområdet. Det ena området var beläget inom 

kvartersmark i detaljplanen och har därför inte bevarats men det andra området 

faller inom det i ärendet berörda markområdet med bestämmelsen Natur och 

kan således bevaras genom planen. Enligt planbeskrivningen innehåller detta 

skogsparti träd med en ålder av 60-100 år. 

 

Yttranden och remisser 

Ärendet avser en åtgärd som avviker från gällande detaljplan och berörda 

sakägare har därför underrättats och givits tillfälle att yttra sig över ansökan, 

enligt 9 kap. 25 § PBL. Lagfarna ägare av de fastigheter som finns med i 

sändlistan längst ned i denna tjänsteskrivelse har bedömts vara berörda 

sakägare i ärendet. Grannhörandet skickades ut den 30 juni 2020 och svarstiden 

löpte fram till den 22 juli 2020. Ett yttrande från Trafikverket, som inte hade 

något att erinra mot åtgärden, inkom under svarstiden för grannhörandet. Ingen 

erinran mot åtgärden har inkommit. 

 

Utformning och skäl till beslut 

Förutsättningar för marklov regleras i 9 kap. 35 § PBL. Där framgår bland 

annat att marklov ska ges för en åtgärd som inte strider mot en detaljplan samt 
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att marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 

detaljplanen, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. 

Den föreslagna åtgärden innebär att allmän platsmark med bestämmelsen Natur 

tas i anspråk med asfalterad väg för fordonstrafik. I bedömningen av huruvida 

åtgärden är förenlig med planens bestämmelse Natur tar bygglovsavdelningen 

stöd av Boverkets planbestämmelsekatalog. Enligt Boverkets vägledning 

framgår att "fordonstrafik kan i mycket begränsad utsträckning inrymmas på 

naturmark, till exempel för att nå en viss anläggning". Eftersom den föreslagna 

åtgärden inte syftar till att säkra framkomligheten till en punkt inom 

naturmarken eller bortom denna, utan snarare syftar till att lösa en 

trafiksituation för planområdet som helhet, bedömer bygglovsavdelningen att 

åtgärden strider mot planbestämmelsen. 

Det kvarstår då att pröva om åtgärden innebär en liten avvikelse från planen 

och om avvikelsen är förenlig med planens syfte. Bygglovsavdelningen gör 

inledningsvis bedömningen att avvikelser från den aktuella planen endast bör 

medges i mycket begränsad omfattning eftersom genomförandetiden för planen 

gäller i ytterligare knappt nio år.  

I förarbetet till PBL redogörs för vad som kan rymmas inom en liten avvikelse 

från detaljplan. De exempel som anges är till exempel är byggnader som delvis 

placeras på mark som inte får bebyggas eller att byggnadsarea överskrids av 

tekniska skäl. Däremot skriver lagförfattaren att "inredning och användning för 

ett i planen inte avsett ändamål" inte kan anses vara en liten avvikelse (Prop. 

2009/10:170 s. 290). Eftersom bygglovsavdelningen gör bedömningen att 

åtgärden strider mot den enligt planen avsedda användningen Natur innebär 

åtgärden en användning av mark för ett i planen inte avsett ändamål. 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen 

vid prövning av frågor enligt PBL. Företräde ska ges åt sådan markanvädning 

som från en allmän synpunkt medför en god hushållning med hänsyn till 

markens beskaffenhet, läge och behov, enligt 2 kap. 2 § PBL. 

Bygglovsavdelningen bedömer att det finns ett angeläget intresse av att lösa 

befintligt trafikproblem gällande avsaknaden av vändmöjlighet vid slutet av 

Mätarvägen. Bygglovsavdelningen bedömer dock att det finns ett större 

allmänt intresse dels av att detaljplanen realiseras enligt plankartan under 

planens genomförandetid och dels av att den begränsade naturmark som har 

bevarats inom planen, som enligt miljökonsekvensbeskrivningen har en stor 

negativ konsekvens på naturmiljön, får kvarstå som naturmark. 

Sammanfattningsvis bedömer bygglovsavdelningen att den föreslagna åtgärden 

innebär en avvikelse från detaljplan som inte är liten och att det därmed inte 

finns förutsättningar att bevilja marklov i ärendet. Bygg- och miljönämnden 

föreslås därför avslå ansökan om marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 
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Barnperspektiv 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget till beslut inte får några betydande 

konsekvenser för barns levnadsmiljö eftersom åtgärden är belägen inom ett 

område med industi- och logistikverksamhet. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Erik Sandqvist 

 Bygglovshandläggare 

 

  

  

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2020-06-25 

2. Situationsplan, befintlig, som inkom 2020-06-25 

3. Situationsplan, föreslagen åtgärd, som inkom 2020-06-25 

4. Ortofoto med situationsplan som inkom 2020-06-25 

5. Sektionsritning som inkom 2020-06-25 

6. Skrivelse från parkförvaltare som inkom 2020-06-26 

7. Yttrande från Trafikverket som inkom 2020-07-03 

 

Beslut sänds till 

• Sökande - delges med delgivningskvitto 

 

Vid eventuellt positivt beslut: 

• Bro Häradsallmänning 1:1 - meddelande om kungörelse 

• Tång 2:5 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:4 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:22 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:29 - meddelande om kungörelse 

• Örnäs 1:30 - meddelande om kungörelse 
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1

Hany Touman

Från:
Skickat: den 29 september 2020 16:36
Till: Ylva Malm
Kopia: Therese Eriksson
Ämne: VB: parkeringsplatser längs med Mätarvägen

Hej Ylva! 
 
Jag har vidarebefordrat sammanfattning om konversationen med Maria Frid angående bilparkeringar längs med 
Mätarvägen.  
Samtalet har varit väldigt bro och positivt och det visade att de har inget problem att vi bygger parkeringsplatser 
där. 
Vi har också skickat en kopia angående samtalet till Marie. 
Vi undrar om hur ska vi gå vidare med detta. 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Ingenjör, Utredare 
Gata/Park/Trafik avdelning 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 
19681 Kungsängen 
Tel: 08-581 690 00 
ammar.dagheem@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 

 
 
 
 

Från:   
 

 
 

Ämne: parkeringsplatser längs med Mätarvägen 
 
Hej Therese! 
 
Jag har ringt Marie Frid (fastighetsrepresentant(ägare) ÖRNÄS 1:30) och frågade henne om de har någon intresse att 
bygga infart/utfart på den här fastigheten. 
Hon sa att de har intresse att bygga två infart/utfart utmed fastigheten men de har inte bestämt sig ännu var och 
när de ska göra detta.  
Jag har föreslagit henne att vi numera kan flytta och bygga bilparkeringar längs med Mätarvägen som kommer att 
placeras framför deras fastighet, sen framöver kommer vi återanpassa bilparkeringar när de bestämmer var och när. 
Vi har kompromissat till den här lösningen på grundval av detta . Således kan vi fortsätta arbeta och bygga projektet. 
Marie har också koll på våra ritningar. 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Ingenjör, Utredare 
Gata/Park/Trafik avdelning 
Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun 
19681 Kungsängen 
Tel: 08-581 690 00 
ammar.dagheem@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-07-01 - 2020-08-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKHAMMAR 4:270

Västra Rydsvägen 101

2020-08-20 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §3: AvvisningBYGG.2020.5

Anmälan för rivning av del av byggnad

FINNSTA 2:22

Berberisvägen 33

2020-08-25 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §4: AvskrivetBYGG.2017.426

Anmälan om attefallstillbyggnad av radhus på fastigheten FINNSTA 2:22, Berberisvägen 33

ÖRNÄS 1:24

Garpebodavägen 5

2020-07-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 105: BeviljatBYGG.2019.72

Bygglov för nybyggnad av industri

ÖRNÄS 1:24

Garpebodavägen 5

2020-07-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 106: BeviljatBYGG.2020.42

Bygglov för nybyggnad av sprinklercistern och pumpstation

EKEBY 2:197

Ringuddsslingan 55

2020-07-01 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 107: BeviljatBYGG.2020.173

Anmälan för installation av eldstad

NEGELSTENA 1:2

Lövsta allé 2

2020-07-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 108: BeviljatBYGG.2019.283

Rivningsanmälan för rivning av lagerbyggnad och skorsten

SYLTA 1:78

Lillsjöbacken 1

2020-07-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 109: BeviljatBYGG.2020.145

Anmälan för tillbyggnad av uterum

2020-09-01 Sida 1 av 11



 Delegationslista Bygg 2020.07.01-2020.08.31 - BMN 20/0003-24 Delegationslista Bygg 2020.07.01-2020.08.31 : Delegationslista Bygg

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 6:96

Cyklamenvägen 3

2020-07-07 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 110: BeviljatBYGG.2017.229

Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten HÄRNEVI 6:96, Cyklamenvägen 3

BROGÅRD 1:104

Kristinetorpsvägen 8

2020-07-07 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 111: BeviljatBYGG.2019.111

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

LEJONDAL 1:17

Gröna gångens väg 8

2020-07-10 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 112: BeviljatBYGG.2020.118

Bygglov för installation av solceller

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Lillsjö badväg 1

2020-07-13 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 113: BeviljatBYGG.2018.365

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3, Lillsjö badväg 1

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:633

Lillmossvägen  23

2020-07-14 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 114: BeviljatBYGG.2015.129

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:633, Lillmossvägen  23

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:65

Knektvägen 3

2020-07-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 115: BeviljatBYGG.2018.125

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:65, Knektvägen 3

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:410

Månstensvägen 6

2020-07-22 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 116: BeviljatBYGG.2020.154

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

2020-09-01 Sida 2 av 11



 Delegationslista Bygg 2020.07.01-2020.08.31 - BMN 20/0003-24 Delegationslista Bygg 2020.07.01-2020.08.31 : Delegationslista Bygg

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BRUNNA 4:25

Penselvägen 20

2020-07-28 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 117: BeviljatBYGG.2019.124

Bygglov för omläggning av garagetak

VIBY 19:1, Örnäs 1:21

2020-08-03 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 118: BeviljatBYGG.2019.56

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (ICA), på fastigheten Viby 19:1 samt Örnäs 1:21

BRO-RÅBY 3:129

Fågelvägen 5

2020-08-04 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 119: BeviljatBYGG.2020.113

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulbyggnad

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10

2020-08-05 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 120: BeviljatBYGG.2018.145

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:12, Högbytorpsvägen 10

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:164

Geologivägen 3

2020-08-06 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 121: BeviljatBYGG.2020.112

Tidsbegränsat bygglov tom 2025-09-15 för nybyggnad av modulbyggnader

KVARNNIBBLE 2:52

Karltomtavägen 8

2020-08-11 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 122: BeviljatBYGG.2019.263

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

SKÄLBY 5:13

Lilla Klodalsvägen 4A

2020-08-11 Slutbesked Bygglovschef, SB § 123: BeviljatBYGG.2019.272

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

2020-09-01 Sida 3 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

GRANHAMMAR 2:5

Granhammar Södra Björkhaga 1

2020-08-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 124: BeviljatBYGG.2019.284

Rivningsanmälan för rivning av bostadshus och komplementbyggnad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:1

Enbärsvägen 1-7

2020-08-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 125: BeviljatBYGG.2018.235

Bygglov för inglasning av balkonger på fastigheten KUNGSÄNGENS-TIBBLE 20:1, Enbärsvägen 1-7

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:288

Kyrkvägen 31

2020-08-19 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 126: BeviljatBYGG.2020.111

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad

GRANHAMMAR 2:5

2020-08-20 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 127: BeviljatBYGG.2020.190

Tidsbegränsat  bygglov till och med 2030-06-15 för uppförande av byggbod

HÅBO HÄRADSALLMÄNNING S:1

Hammarbyfjällsvägen 1

2020-08-25 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 128: BeviljatBYGG.2019.241

Bygglov för verksamhetslokal

EKHAMMAR 4:226

Klostervägen 19

2020-08-25 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 129: BeviljatBYGG.2018.246

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten EKHAMMAR 4:226, Klostervägen 19

BRUNNA 4:785

Tarantellastigen 12

2020-08-26 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 130: BeviljatBYGG.2016.439

Bygglov för tillbyggnad av parhus på fastigheten BRUNNA 4:785, Tarantellastigen 12

2020-09-01 Sida 4 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av

Ringvägen 5-15

2020-08-27 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 131: BeviljatBYGG.2018.277

Ändring av bygglov, bygg 2017.30  på fastigheten tidigare KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1, del av, Ringvägen 5-15, nu
Kungsängens Kyrkby 2:305

BROGÅRD 1:157

2020-08-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 132: BeviljatBYGG.2018.375

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:157)

TIBBLE KYRKBY 10:22

Långvretsvägen 3

2020-08-28 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 133: BeviljatBYGG.2020.11

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

NYGÅRD 2:15

Rysstorpsvägen 12

2020-08-31 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 134: BeviljatBYGG.2018.194

Anmälan för ändring av brandskydd på industri på fastigheten NYGÅRD 2:15, Rysstorpsvägen 12

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 8-10

2020-08-31 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 135: BeviljatBYGG.2017.139

Bygglov för nybyggnad av kraftvärmeanläggning (ändringar av tidigare lov 2016.315) på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:12,
Högbytorpsvägen 8-10

VIBY 19:86

Symmetrivägen 27

2020-07-01 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 183: BeviljatBYGG.2020.177

Marklov för markförändring av industri

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:652

Femstenavägen 26

2020-07-01 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 184: BeviljatBYGG.2020.202

Bygglov för nybyggnad av restaurang

2020-09-01 Sida 5 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2020-07-01 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 185: BeviljatBYGG.2020.205

Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lastbrygga och skärmtak

BRUNNA 4:596

Spelmansvägen 2

2020-07-03 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 186: BeviljatBYGG.2020.207

Bygglov för fasadändring av garage(omläggning av tak)

BRUNNA 4:704

Silkesvägen 16

2020-07-06 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 187: AvskrivetBYGG.2020.210

Bygglov för uppförande av plank

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 24:1

Hjortronvägen 97

2020-07-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 188: BeviljatBYGG.2020.196

Bygglov för inglasning av balkong

FINNSTA 1:143

Hästhovsvägen 2

2020-07-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 189: BeviljatBYGG.2020.160

Bygglov för ommålning av delar av fasad

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:650

Hjärtstensvägen 11-15

2020-07-07 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 190: BeviljatBYGG.2020.224

Bygglov för inglasning av balkong, flerbostadshus

ASPVIK 1:9

Husbyvägen 2

2020-07-13 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 191: AvskrivetBYGG.2020.225

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

2020-09-01 Sida 6 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE KYRKBY 10:44

Stora Näshagenvägen 10

2020-07-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 192: BeviljatBYGG.2020.219

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

KOCKBACKA 2:7

Kaktusvägen 2

2020-07-13 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 193: BeviljatBYGG.2020.187

Bygglov för uppförande av mur

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:522

Fårhagsslingan 31-33

2020-07-13 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 194: BeviljatBYGG.2020.229

Bygglov för ändring av takutformning på flerbostadshus

BJÖRKNÄS 2:35

Sågbacken 21

2020-07-14 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 195: BeviljatBYGG.2020.193

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivningslov för rivning av befintligt enbostadshus

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:287

Kungsvägen 6C

2020-07-15 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 196: BeviljatBYGG.2020.238

Bygglov för inglasning av uteplats

TIBBLE KYRKBY 15:19

Gråbovägen 4

2020-07-15 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 197: BeviljatBYGG.2020.176

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad för hantverk och hobbyrum

BROGÅRD 1:184

 Lokalgator inom exploateringsområde
Tegelhagen Etapp 2

2020-07-28 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 198: BeviljatBYGG.2020.236

Marklov för anläggande av lokalgator samt trädfällning

2020-09-01 Sida 7 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

LÖVSTA 1:79

Stentorpsvägen 12

2020-08-05 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 199: BeviljatBYGG.2020.235

Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad samt bygglov för nybyggnad av bostadshus

STÄKET 1:31

Arvedsbacken 1

2020-08-10 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 200:
Beviljat

BYGG.2020.209

Bygglov för installation av solceller

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:164

Geologivägen 5

2020-08-11 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 201: BeviljatBYGG.2020.109

Bygglov för fasadändring av skola

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

 Stationsvägen 41

2020-08-11 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 202: BeviljatBYGG.2020.245

Bygglov för etablering av cafe- och blomsterverksamhet i brostationshus.

BRO-SKÄLLSTA 1:85

Vadarvägen 7

2020-08-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 203: BeviljatBYGG.2020.212

Ansökan om bygglov för ombyggnad av garage till gäststuga

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

 Stationsvägen 41

2020-08-13 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 204: BeviljatBYGG.2020.245

Bygglov för etablering av cafe- och blomsterverksamhet i brostationshus.

SYLTA 1:61

Saknas (Avser del av Lillsjön)

2020-08-13 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 205: BeviljatBYGG.2020.260

Bygglov för nybyggnad av flytbrygga

2020-09-01 Sida 8 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Högbytorpsvägen 1

2020-08-14 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 206:
Beviljat

BYGG.2020.240

Bygglov för nybyggnad av silor

EKHAMMAR 4:171

Ängsvägen 24

2020-08-14 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 207: BeviljatBYGG.2020.93

Bygglov för ombyggnad av tvåbostadshus med ytterligare två studentlägenheter.

ASPVIK 1:4

2020-08-18 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 208:
Beviljat

BYGG.2020.223

Bygglov för anordnande av parkeringsplats

BRUNNA 4:584

Kadriljvägen 1

2020-08-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 209: BeviljatBYGG.2020.262

Bygglov för inglasning av uteplats

SYLTA 2:42

Gripens backe 22

2020-08-19 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 210: BeviljatBYGG.2020.270

Bygglov för fasadändring av carport till garage

BERGA 3:2

Sältlösavägen 7

2020-08-20 Avvisning Bygglovsarkitekt, § 211: AvvisningBYGG.2017.85

Bygglov för ombyggnad av ladugårdsbyggnad på fastigheten BERGA 3:2, Sältlösavägen 7

ASPVIK 1:9

Husbyvägen 2

2020-08-20 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 212: BeviljatBYGG.2020.257

Bygglov för fasadändring av kolonistuga

2020-09-01 Sida 9 av 11
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:184

 Gång och cykelvägar inom
expolateringsområde Tegelhagen Etapp 2

2020-08-20 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 213: BeviljatBYGG.2020.239

Marklov för anläggande av gång- och cykelväg samt trädfällning

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3

Lillsjö badväg 1

2020-08-20 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 214: BeviljatBYGG.2020.227

Bygglov och rivningslov för rivning och nybyggnad av scen och lekplats

FINNSTA 1:162

Hästhovsvägen 26

2020-08-21 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 215: BeviljatBYGG.2020.194

Bygglov för nybyggnad av altan och fasadändring på enbostadshus

EKEBY 2:3

Ringuddsslingan 7

2020-08-25 Förhandsbesked Nämndordförande, § 216: BeviljatBYGG.2018.400

Förhandsbesked för nybyggnad av föreningshus på fastigheten EKEBY 2:3, Ringuddsslingan 7

ÅDÖ 1:10

Ådövägen 4

2020-08-25 Avvisning Bygglovhandläggare, § 217: NekatBYGG.2017.234

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten ÅDÖ 1:10 och 1:14, Ådövägen 4

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs Docksta 1

2020-08-26 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 218: BeviljatBYGG.2020.216

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

FINNSTA 1:285

Syrenvägen 6

2020-08-26 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 219: BeviljatBYGG.2020.237

Ansökan om bygglov för fasadändring

2020-09-01 Sida 10 av 11
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Fastighet
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Beslutsdatum BeslutÄrende
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BRO-RÅBY 3:90

Råbystigen 1

2020-08-26 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 220: BeviljatBYGG.2020.254

Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt ombyggnad och inglasning av balkonger

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:1

Kungsvägen

2020-08-27 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 221: BeviljatBYGG.2020.250

Bygglov för rivning av bef. skylt och nyggnad av ny fristående skylt

Antal ärenden 72

2020-09-01 Sida 11 av 11
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2020-07-01 - 2020-08-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 1:72

2020-07-08 MAKULERAD av Kari Kaukola: Beslut extra kontrollavgift
Livsmedelsinspektör, DB §62: UKA

LIV.2019.246

Livsmedelskontroll

HÄRNEVI 1:72

2020-07-09 MAKULERAD av Kari Kaukola: Beslut extra kontrollavgift
Livsmedelsinspektör, DB §63: UKA

LIV.2019.246

Livsmedelskontroll

HÄRNEVI 1:72

2020-07-09 Beslut om timavgift för uppföljande kontroll Livsmedelsinspektör, DB §64:
UKA

LIV.2019.246

Livsmedelskontroll

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651

Femstenavägen 24

2020-07-10 Beslut om timavgift för uppföljande kontroll Livsmedelsinspektör, DB §65:
UKA

LIV.2020.2

Klagomål

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:311

Gamla Landsvägen 4

2020-08-12 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelschef, DB §66: BLIV.2020.90

Anmälan

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs Björkbacken 1

2020-08-18 Tillstånd enstaka tillfälle Livsmedelschef, DB §67: BATL.2020.71

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd slutet sällskap

2020-09-01 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 1:40

Härnevi skolväg 2

2020-08-21 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §68: REGLIV.2020.93

Anmälan

HÄRNEVI 1:40

2020-08-25 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §69: ÅKLIV.2020.95

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 8

2020-09-01 Sida 2 av 2
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-07-01 - 2020-08-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2020-07-20 Anställningsbeslut Miljöchef, All §5: AnställALL.2020.648

Beslut om tillförordnad miljöchef sommaren 2020

BRO-SKÄLLSTA 1:170

Ullevivägen 16B

2020-07-03 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 183: BEVMIL.2020.610

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

NYGÅRD 2:17

2020-07-03 Beslut om att avsluta ärendet och ta ut avgift Miljöinspektör, § 184: AVGMIL.2018.86

Anmälan om påträffade markföroreningar vid Aspvik

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:226

Furustigen 4A

2020-07-23 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 185: BEVMIL.2020.657

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

EKHAMMAR 4:40

Rankhusvägen 16

2020-07-24 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 186: BEVMIL.2020.668

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning, Ekhammar 4:40

LINDORMSNÄS 1:2

Smidövägen 17

2020-07-28 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 187: AVGNAT.2018.312

Ansökan om strandskyddsdispens, personalbostad

LINDORMSNÄS 1:13

Smidövägen 12

2020-07-28 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 188: AVGNAT.2019.553

Ansökan om strandskyddsdispens, brygga

2020-09-01 Sida 1 av 4



 Delegationslista Miljö 2020.07.01-2020.08.31 - BMN 20/0003-26 Delegationslista Miljö 2020.07.01-2020.08.31 : Delegationslista Miljö

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

STÄKET 1:18

2020-07-30 Beslut fast årlig tillsynsavgift Miljöinspektör, § 189: AVGLANTBRUK.2020.62
5
Beslut om klassning och fast årlig avgift

LINDORMSNÄS 1:20

2020-07-30 Yttrande Miljöchef, § 190: YTTRNAT.2017.116

Ansökan om strandskyddsdispens

BROGÅRD 1:88

Brogårdsvägen 3

2020-07-30 Beslut om avgift Miljöchef, § 191: AVSKRIVNAT.2019.436

Ansökan om strandskyddsdispens, viltstängsel

TIBBLE KYRKBY 1:26

Stora Näshagenvägen 1

2020-08-05 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 192: AVGAVF.2020.407

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

SÄBYHOLM 5:30

Ida Erikssons väg 23

2020-08-05 Föreläggande lämna uppl Miljöinspektör, § 193: FÖRELMIL.2018.682

Tillsyn enligt miljöbalken

HÄRNEVI 32:1

2020-08-10 Beslut om avgift Miljöchef, § 194: AVGMIL.2018.19

Klagomål på buller från tågvagnar vid COOPs centrallager i Bro

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:74

Furuhällsvägen 2

2020-08-10 Beslut om avgift Miljöchef, § 195: AVGHAL.2018.125

Klagomål på inomhusmiljön

2020-09-01 Sida 2 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BJÖRKNÄS 1:2

Ådövägen 7

2020-08-12 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 196: AVVNAT.2020.591

Ansökan om strandskyddsdispens, vatten- och avloppsledning

SYLTA 1:59

2020-08-12 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 197: AVVNAT.2015.496

Ansökan om strandskyddsdispens, trädgallring

LENNARTSNÄS 2:5

Lennartsnäs Körsvik 2

2020-08-17 Tillst minireningsverk Miljöinspektör, § 198: BAVL.2020.567

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

KORSÄNGEN 9:1

Backstigen 4

2020-08-18 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 199: BEVMIL.2020.676

Ansökan om tillstånd för bergvärmeanläggning

EKEBY 2:99

Smedslingan 61

2020-08-18 Tillstånd orm fjäderfä mm lokala föreskrifter Miljöinspektör, § 200:
BEVILJA

HAL.2020.585

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet - höns

LINDORMSNÄS 1:5

Smidövägen 1

2020-08-20 Beslut om avskrivning Tf Miljöchef, § 201: AVSKRMIL.2020.366

Anmälan om miljöfarlig verksamhet utläggning av återvunna massor

FINNSTA 2:40

Buxbomsvägen 2

2020-08-21 Beslut avfall kompost Miljöinspektör, § 202: BAVF.2020.732

Anmälan om kompostering av hushållsavfall

2020-09-01 Sida 3 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:184

2020-08-25 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 203: AVGMIL.2019.300

Tillsyn enligt miljöbalken - Fråga om återvinning av avfall i anläggningsändamål

FINNSTA 1:137

Mistelvägen 6

2020-08-27 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 204: BEVMIL.2020.731

Anmälan om installation av bergvärmeanläggning

SÄBYHOLM 5:30

Ida Erikssons väg 23

2020-08-28 Beslut om avskrivning Tf Miljöchef, § 205: AVSKRMIL.2018.682

Tillsyn enligt miljöbalken

Antal ärenden 24

2020-09-01 Sida 4 av 4
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