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ALL.2020.925 Kontrollplan 2021 - 2023 
Livsmedel 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta kontrollplanen 2021 - 2023 daterad 
12 november 2020 gällande nämndens tillsynsansvar och kontroll enligt 
livsmedelslagen och dricksvattenföreskrifterna. 

Sammanfattning 
Miljö- och livsmedelsavdelningen redovisar förslag till kontrollplan under 
2021 - 2023 för livsmedelsområdet samt dricksvattenområdet 

Kontrollplanen har en inledning som tar upp hur Bygg- och miljönämnden som 
myndighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan. Vidare beskrivs: 

 Mål för den offentliga kontrollen 

 Ansvarsfördelning 

 Samordning 

 Befogenheter och resurser 

 Organisation och utförande 

 Sanktioner – bristande efterlevnad 

 Uppföljning och utvärdering 

 Beredskap 

 Flerårig nationell kontrollplan 

 Revison av kontrollplanen 

 Slutord 

 Fem bilagor beskriver operativa mål, planerad kontroll, flerårig 
kontrollplan, kompetensförsörjningsplan och detaljerad resursöversyn. 



124 ALL.2020.925 Kontrollplan 2021 - 2023 Livsmedel - BMN 20/0012-5 ALL.2020.925 Kontrollplan 2021 - 2023 Livsmedel : ALL.2020.925 Kontrollplan 2021 - 2023 Livsmedel

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-11-11 BMN 20/0012 

 
 

Bygg- och miljönämndens kontrollenhet har 1.2 livsmedelsinspektörer som 
kontrollerar ca 180 verksamheter. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och livsmedelsavdelningens tjänsteskrivelse den 12 november 

2020  

 Kontrollplan 2021 - 2023 för Bygg- och miljönämndens verksamhet 
enligt livsmedelslagen samt dricksvattenföreskrifter 

Ärendet 
I Upplands-Bro kommun är Bygg- och miljönämnden kontrollmyndighet och 
har därmed det operativa ansvaret för tillsyn enligt livsmedelslagen samt 
dricksvattenföreskrifter. Kontrollmyndigheten ska upprätta en 3 årig 
kontrollplan som omfattar myndighetens ansvarsområde. Senaste 
kontrollplanen beslutades 2017-12-14 och började gälla från 2018. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen redovisar förslag till kontrollplan under 
2021 - 2023 för livsmedelsområdet samt dricksvattenområdet 

Kontrollplanen har en inledning som tar upp hur Bygg- och miljönämnden som 
myndighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan. Vidare beskrivs: 

 Mål för den offentliga kontrollen 

 Ansvarsfördelning 

 Samordning 

 Befogenheter och resurser 

 Organisation och utförande 

 Sanktioner – bristande efterlevnad 

 Uppföljning och utvärdering 

 Beredskap 

 Flerårig nationell kontrollplan 

 Revison av kontrollplanen 

 Slutord 

 Fem bilagor beskriver operativa mål, planerad kontroll, flerårig 
kontrollplan, kompetensförsörjningsplan och detaljerad resursöversyn. 
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Bygg- och miljönämndens kontrollenhet har 1.2 livsmedelsinspektörer som 
kontrollerar ca 180 verksamheter. 

Barnperspektiv 
Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. 

  

Miljö- och livsmedelsavdelningen 
 

 

 
Jonny Hellman  
Miljö- och livsmedelschef  
 Kent Olsson 
 Livsmedelsinspektör 
 

 

Bilagor 
1. Kontrollplan 2021-2023 
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NAT.2019.734 Ansökan om 
strandskyddsdispens, bostadshus, SYLTA 1:59, 

 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
uppförandet av ett bostadshus på fastigheten Sylta 1:59 enligt 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken 
och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan inkom den 5 december 2019 och avser strandskyddsdispens för ett 
nytt bostadshus på fastigheten Sylta 1:59. Kompletteringar inkom den 1 
september 2020 och en reviderad ansökan inkom den 18 september 2020. 
Fastigheten är en strandfastighet som ligger utanför detaljplanelagt område 
men inom sammanhållen bebyggelse. På platsen för åtgärden gäller generellt 
strandskydd på 100 meter. Fastigheten är belägen inom den regionala 
grönkilen, Görvälnkilen, enligt den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. 
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. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att platsen inte kan anses vara 
ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
då åtgärden skulle innebära en utökad hemfridszon och att allmänheten avhålls 
från att använda ett strandområde som tidigare var tillgängligt. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att förutsättningarna för strandskyddsdispens 
för åtgärden saknas varav dispens inte kan medges. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2020 
 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 5 december 2019 
 Komplettering, inkom den 1 september 2020 
 Reviderad ansökan, inkom den 18 september 2020 
 Ansökan om förhandsbesked, bygglovsärende BYGG.2019.323 
 Strandskyddsdispens delegationsbeslut § 116, daterad den 29 augusti 2019 
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 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, 
utgåva 2 

 Dom 2012-07-03, Mål nr M 7831-11 
 Dom 2015-05-12, Mål nr M 178-15 
 Dom 2011-06-30, Mål nr M 9745-10 
 Dom 2017-02-03, Mål nr M 7801-16 

Ärendet 

Bakgrund 

Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus, en komplementbyggnad, ett 
förråd och ett garage och har en area på totalt 9950 m2. Enligt fastighetsägaren 
är bostadshuset förmodligen byggt på 1940-talet. En beviljad 
strandskyddsdispens med tomtplatsavgränsning för fastighetens befintliga 
bostadshus och komplementbyggnad finns, daterad 2019-08-29 (bilaga 4). 
Fastigheten ligger i södra delen av Upplands-Bro kommun intill Lillsjön och är 
en strandfastighet. Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område men 
inom sammanhållen bebyggelse och gränsar till detaljplanelagt område. 
Fastigheten gränsar även till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. På platsen 
gäller generellt strandskydd på 100 meter på land och 100 meter i vatten. 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.  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Ansökan om strandskyddsdispens inkom den 5 december 2019 och reviderades 
den 18 september 2020 med ny situationsplan, ny markplaneringsriting och en 
bilaga. Ansökan gäller strandskyddsdispens för ett nytt bostadshus på 
fastigheten Sylta 1:59 (bilaga 1, 2). Enligt den reviderade ansökan har 
bostadshuset en area på ca 122 m2. 

Ansökan om förhandsbesked 

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus har inkommit in 
till bygglovsavdelningen den 20 november 2019 med ärendenummer 
BYGG.2019.323 (bilaga 5). 

Platsbesök 
Miljö- och livsmedelsavdelningen inspekterade fastigheten den 29 maj 2019 i 
det tidigare ärendet om ansökan om strandskyddsdispens (bilaga 6). Vid 
inspektionen närvarade Anna Davidson och Johan Salomonsson från miljö- 
och livsmedelsavdelningen och fastighetsägare. Platsbesök har även gjorts i 
bygglovsavdelningens ärende BYGG.2019.323 (bilaga 7). 
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Övrigt skydd för området 

Östra Mälarens Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde sekundär zon. 

Görvälnkilen 

Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, enligt den 
regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för Stockholmsregionen. De gröna 
kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med värden för 
rekreation, natur- och kulturmiljö. De gröna kilarna kan långsiktigt förse 
invånare och bebyggelseområden med nödvändiga funktioner såsom 
rekreation, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. De gröna kilarna 
är viktiga för spridning av arter mellan de gröna värdekärnorna och andra 
livsmiljöer som finns inom alla kilar.  

Naturvärden 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. 

Övrigt 
Fastigheten Sylta 1:59 är föremål för en eventuell framtida klyvning där den 
avses att delas in i 3 delar; Lott A, B och C. Fastighetsägarna har ansökt om 
klyvning hos Lantmäteriet, ärende AB171186. 

Kommunicering 
Förslag till beslut kommunicerades med sökanden (fastighetsägare) samt 
övriga fastighetsägare från den 8 oktober 2020 till den 22 oktober 2020. Inga 
synpunkter på beslutsförslaget har inkommit till miljö- och 
livsmedelsavdelningen.  

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 
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(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. 

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 
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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). 

Beslutsmotivering 
Enligt Miljöbalkens 7 kap. 15 § råder inom strandskyddat område bland annat 
förbud mot att uppföra nya byggnader varav en strandskyddsdispens krävs för 
åtgärden i ansökan. En dispens får 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 (enligt 7 kap. 26 §).  

För att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges krävs särskilda 
skäl enligt Miljöbalkens 7 kap. 18c §. Som särskilt skäl har sökanden angett att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften.  

Lokalisering 

Det nya bostadshuset i ansökan avses att placeras på en del av fastigheten som 
omfattas av generellt strandskydd på 100 meter. På fastigheten finns idag ett 
bostadshus och en komplementbyggnad nere vid vattnet ca 30 meter från 
strandlinjen. Längre bak mot infarten till fastigheten finns två stycken äldre 
byggnader, garage och förråd, där den ena ligger delvis utanför strandskyddat 
område. De befintliga byggnaderna, bostadshus och en komplementbyggnad, 
har i tidigare beviljad strandskyddsdispens även en beslutad 
tomtplatsavgränsning (bilaga 4). Det nya bostadshuset i ansökan avses att 
placeras utanför beslutad tomtplatsavgränsning. Den fria passagen för 
allmänheten inom strandskyddsområdet har i tidigare dispensbeslut bedömts  
tillgodoses inom fastighetens bakre del uppe på berget på grund av det 
befintliga bostadshusets nära läge till stranden. Det befintliga bostadshuset 
bedöms ge ett diskret intryck på omgivningen, speciellt från vattensidan (bilaga 
6, 7).  
Enligt Handbok för strandskydd Strandskydd - en vägledning för planering och 

prövning. Handbok 2009:4, kan en stor eller olämpligt placerad byggnad 
innebära att hemfridszonen utvidgas och att allmänheten avhålls från att 
använda ett strandområde som tidigare var tillgängligt. Det gäller inte bara den 
fysiska tillgången till strandområdena utan även allmänhetens rätt eller 
upplevelse att vistas i strandområdet eller deras uppfattning av möjligheterna 
att vistas i strandområdet. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att placeringen som anges för 
bostadshuset i ansökan uppe på berget och genom sin utformning och storlek 
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kan innebära att byggnaden får ett dominant uttryck i omgivningen, speciellt 
från vattensidan. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer också att 
allmänheten kommer att avhållas från att vistas i området i större utsträckning 
än i dagsläget genom att avhålla allmänheten från att beträda ett område där 
den annars skulle ha fått färdas fritt.  

Särskilt skäl 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det framgår tydligt var på 
fastigheten marken är ianspråktagen och var den privata hemfridszonen finns, 
vilket är runt det befintliga bostadshuset och komplementbyggnaden nere vid 
vattnet. Den beslutade tomtplatsavgränsningen finns inritad på karta till 
tidigare beslut om strandskyddsdispens delegationsbeslut § 116, daterad den 29 
augusti 2019. För att bedöma om en mark är ianspråktagen behöver man se till 
allmänhetens tillgång på platsen. De två byggnaderna, garage och förråd, vid 
infarten till fastigheten är en typ av byggnader som inte har samma avhållande 
effekt på allmänheten som ett bostadshus kan generera. Det innebär att ett 
bostadshus på platsen kan riskera att utvidga den privata zonen och påverka 
allmänhetens tillgång till området på ett negativt sätt vilket motverkar 
strandskyddets syften. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer därför att 
platsen för åtgärden inte kan anses vara ianspråktaget på ett sånt sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Strandskyddets syften 

Strandskyddsreglerna innebär att det råder stor restriktivitet att medge 
strandskyddsdispens, speciellt inom områden som är särskilt skyddsvärda. I 
detta fall ligger åtgärden inom en grön värdekärna för den regionala grönkilen 
Görvälnkilen. Dessa värdekärnor i kilarna är viktiga för spridning av arter 
mellan sig och miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det även finns en 
risk för att livsvillkor för djur- och växtliv kan påverkas negativt genom 
åtgärden i ansökan. På platsen för åtgärden är det idag naturmark (bilaga 3, 6, 
7).  

Strandskyddet ska ses i ett långsiktigt perspektiv och att eftersom syftena 
påverkas väsentligt av den sökta åtgärden bedömer miljö- och 
livsmedelsavdelningen att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 1 
miljöbalken inte är tillämpligt i detta fall och att dispens inte kan medges.  

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att enligt proportionalitetsprincipen 
i 7 kap. 25 § miljöbalken, mellan det allmänna intresset som strandskyddet ska 
skydda, och sökandens enskilda intresse av att utföra åtgärden, att 
strandskyddets allmänna intresse väger tyngre i detta fall.  

Fastigheten omfattas delvis av 100 meter 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 1 280 kr/timme enligt 
gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av 
Kommunfullmäktige 18 november 2015, § 122, och Kommunfullmäktiges 
beslut den 21 november 2018, § 135, om revidering av timavgift. Avgift för 
handläggningen i detta ärende kommer att hanteras i ett eget avgiftsbeslut i 
ärendet och faktura 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. 
Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, vilket 
ovanstående beslut bidrar till att göra. 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 
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9. Information om hur man överklagar 
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 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 
 Lantmäteriet, Håkan Ljung 
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Flygfoto Sylta 1:59 





  ökan om strandskyddsdispens, bostadshus, SYLTA 1:59, Kvarnåbacken 2 - BMN 20/0012-1 NAT.2019.734 Ansökan om strandskyddsdispens, bostadshus, SYLTA 1:59, Kvarnåbacken 2 : Ansokan om forhandsbesked bygglovsarende BYGG.2019.323

Ansökan om förhandsbesked 

Sid 1 (3) 
In

er
a 

AB
 3

31
01

2 
v1

7 
15

02
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* 

Tomtens beskaffenhet* 

Befintlig fastighet 

Tilltänkt avstyckning, fastighetsarea ca i m2…………………………………... 

Bostadsarea, m2 

Areauppgifter 
Bruttoarea, m2 Byggnadsarea, m2 

Postort* 

Uppgifter om planerad nybyggnad* 

Tvåbostadshus 

Fritidshus 

Enbostadshus Lokal 

Annan byggnadstyp eller anläggning, specificera nedan 

Annan byggnadstyp eller anläggning 
Användning Typ 

Kommunalt 

Vatten och avlopp 

Enskild 
anläggning 

Gemensamhets- 
anläggning 

Vatten 

Anslutning 
till 

Avlopp 

Tänkt utformning av nybyggnaden* 

En våning med inredd vind 

Två våningar 

En våning utan inredd vind 

Souterrängvåning 

Annan utformning 

Källare 

Annan utformning, beskrivning 

Lutningsförhållande, tak* 

Avfallshantering 

Beskrivning* 

Lägenheter 

Lutningsvinkel, tak* 

* = Obligatorisk uppgift

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00

Sylta 1:59

7230

Kungsängen

Ny avfallshantering, ny placering av sopkärl enl. bifogad ritning. 

ca 240 kvm
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mmer* 

Utdelningsadress* 

 

E-postadress 

Sökande 
Postort* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Telefon (även riktnummer)* 

Efternamn* 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
Förnamn* 

E-postadress Telefon (även riktnummer) 

Organisations- eller personnummer* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

E-postadress 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) 
Postort* 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Företagsnamn eller personnamn* 

Telefon (även riktnummer)* 

Efternamn* 

Kontaktperson (om fastighetsägaren/tomträttsinnehavaren är ett företag) 
Förnamn* 

E-postadress Telefon (även riktnummer) 

Personnummer 

Utdelningsadress 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Eventuell medsökande 
Förnamn Postnummer 

Efternamn 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Hantering av personuppgifter: 

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för 
dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Fotografier platsbesök Sylta 1:59, 2019-12-12 
 
Förklaring: 
Fotografier: F1-F7 enligt karta i detta dokument 
Panoramafotografier P1-P3 i karta ligger i Castor i separata filer 
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)

INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

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

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Anna Davidson 
   
Miljöavdelningen 
   
anna.davidson@upplands-bro.se 

2020-11-04 BMN 20/0012  

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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NAT.2020.687 Ansökan om 
strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad, 
ÖRÅKER 3:2,  

Förslag till beslut 
1. Strandskyddsdispens medges för ersättningsbyggnad på fastigheten 

Öråker 3:2 i enlighet med ansökningshandlingarna och med stöd av 7 
kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. 

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

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

a) Den befintliga byggnaden på platsen ska rivas innan 
ersättningsbyggnaden 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). 

 



      RÅKER 3:2, Öråkersvägen 5 - BMN 20/0012-2 NAT.2020.687 Ansökan om strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad, ÖRÅKER 3:2, Öråkersvägen 5 : NAT.2020.687 Ansökan om strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad, ÖRÅKER 3:2, Öråkersvägen 5

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (8)  
2020-11-04 BMN 20/0012 

 
 

 

Sammanfattning 
Ansökan inkom till Bygg- och miljönämnden den 29 juli 2020 och avser 
strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad från gästhus/arbetshus till 
enbostadshus på fastigheten Öråker 3:2. Den befintliga byggnaden med en area 
på ca 127 m2  avses att rivas och en ersättningsbyggnad på 114 m2  ska 
uppföras på samma plats. Fastigheten ligger i södra delen av Upplands-Bro 
kommun utanför detaljplanelagt område. Utökat strandskydd på 300 meter 
gäller på platsen. En föreslagen tomtplatsavgränsning har tagits fram av Miljö- 
och livsmedelsavdelningen och kommunicerats med sökanden. Fastigheten är 
belägen inom riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 
och riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att platsen för ersättningsbyggnaden i ansökan 
ligger inom en etablerad tomtplats och att platsen tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden bedöms 
inte påverka strandskyddets syften negativt på ett sådant sätt att 
strandskyddsdispens inte kan medges. Åtgärden i ansökan uppfyller därmed 7 
kap 18 c § punkt 1 miljöbalken och strandskyddsdispens för byggnaden kan 
medges.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 4 november 

 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 29 juli 2020 

 Situationsplan till bygglovsansökan, 27 augusti 2020 

 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 
2009:4, utgåva 2. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ansökan om strandskyddsdispens inkom till Bygg- och miljönämnden den 29 
juli 2020 och avser strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad på 
fastigheten ÖRÅKER 3:2 (bilaga 1). Fastigheten är en strandfastighet på ca 
23800 m2  som ligger utanför detaljplanelagt område. På platsen för åtgärden 
gäller utvidgat strandskydd på 300 meter. Nuvarande byggnad på platsen har 
en area på ca 127 m2   och används idag som gästhus/arbetshus och har indraget 
vatten och avlopp. Byggnaden ska enligt ansökan rivas och ersättas med ett 
nytt enbostadshus på samma plats (bilaga 2). Ersättningsbyggnaden ska ha 
samma storlek, utformning och färgsättning som nuvarande byggnad på 
platsen. Som särskilt skäl för åtgärden har sökanden angett skäl 1 och 2: 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". I ansökan har även angetts som skäl att åtgärden ligger inom 
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område utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område). Enligt 
ansökningshandlingarna kommer ersättningsbyggnaden att ha en byggnadsarea 
på 108 m2  (114 m2   inklusive veranda) .  

Platsbesök 
Miljö- och livsmedelsavdelningen var på platsbesök på fastigheten den 9 juni 
2020 (bilaga 4).  

Övrigt skydd för området 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Det för platsen traditionella bebyggelsemönstret ska följas. 
Bygglovskraven är större i dessa områden och även vid kompletteringsåtgärder 
ska en anpassning till befintlig bebyggelse ske. Att bevara det kulturhistoriskt 
värdefulla landskapet är en del av kulturmiljövårdens mål. 

Riksintresse för friluftslivet 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. miljöbalken. 
Hela Mälaren och dess stränder är med hänsyn till dess natur- och kulturvärden 
av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. Inom dessa områden ska turismens 
och friluftslivets intressen särskilt beaktas.  

Grön kil 

Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, enligt den 
regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för Stockholmsregionen. 

Naturvärde av kommunalt intresse 

Enligt en naturinventering av Upplands-Bro kommun från år 1989 omfattas 
fastigheten av "naturvärden av kommunalt intresse", ett område som i sin 
helhet hyser vissa värden ur natur-, kultur-, friluftlivssynpunkt.  

Avrinningsområde ESKO 

Fastigheten ligger inom avrinningsområde till ESKO-område (ekologiskt 
särskilt känsligt område). 

Östra Mälarens Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde sekundär zon. 

Naturvärdesinventering  

Till vänster om området för åtgärden i ansökan har en naturvärdesinventering 
visat på naturvärde klass 2. Inom området visar inventeringen på en brynmiljö 
mot åkermarken med bl.a. ekar och ädellövträd. 
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Kommunicering av förslag till beslut och 
tomtplatsavgränsning 
Beslutsförslag och förslag till tomtplatsavgränsning kommunicerades med 
sökanden mellan 16 oktober till den 30 oktober. Synpunkter inkom den 23 
oktober 2020 angående tomtplatsavgränsningen varav ett nytt förslag på 
tomtplatsavgränsning kommunicerades med sökanden den 26 oktober 2020 
(bilaga 3). Inga övriga synpunkter inkom på beslutsförslaget. 

Ansökan om bygglov 
En ansökan om bygglov har lämnats in av sökanden den 28 juli 2020 och har 
diarienummer BYGG.2020.256. 

Lagstiftning 

Strandskydd 

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

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och 

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

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

1. nya byggnader uppföras, 

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

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

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

Dispens 

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

1. Det ska finnas särskilda skäl.  

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

Enligt 7 kap 18 b § MB får dispenser från strandskyddet ges med stöd av 
miljöbalken om det finns ett särskilt skäl.  
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1. Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB endast ange att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 

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

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

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

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

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

Fri passage 

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

Tomtplatsavgränsning 

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska det i ett dispensbeslut bland annat framgå i 
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. 

Tillstånd, godkännande och dispens 

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken, kan tillstånd, godkännande eller dispens enligt 
balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för 
begränsad tid och får förenas med villkor. Lag (2018:1407). 

Motivering 

Särskilt skäl 

För att uppfylla särskilt skäl punkt 1 i 7 kap 18 c § miljöbalken ska platsen för 
åtgärden kunna betraktas som redan ianspråktagen, men också genom att ha 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § 
punkt 1 miljöbalken. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att området 
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redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften och inte strider mot dessa som är att trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.  

Enligt handbok för strandskydd "Strandskydd - en vägledning för planering 
och prövning", kan till exempel en ersättningsbyggnad för samma ändamål 
vara skäl för dispens. Befintligt gästhus/arbetshus ska enligt ansökan ersättas 
med ett bostadshus och enligt handboken ska dispens inte medges om 
hemfridszonen eller tomtplatsen utvidgas mer än marginellt på grund av en 
planerad byggnad. I detta fall kommer ersättningsbyggnaden att placeras på en 
plats där det idag redan finns ett befintligt hus som använts som gästhus. Till 
vänster om befintlig byggnad finns en bastu och en smedja, som skärmar av 
innan den allmänna marken tar vid. På byggnadens högra sida finns en 
gräsmatta och etablerad tomtplats, och norr om byggnaden består miljön av 
naturmark som sluttar nedåt och bildar en naturlig gräns mot det allmänna och 
möjliggör fri passage för allmänhet och djurliv på platsen. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer genom detta att området redan har tagits i 
anspråk och att åtgärden inte leder till en utökad privatisering på platsen som 
kommer att påverka allmänhetens tillgång till strandområdet och därmed 
friluftslivet negativt.    
Strandskyddets syften 

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

Ersättningsbyggnadens storlek och utformning är liknande befintlig byggnad 
på platsen. Enligt ansökningshandlingarna kommer färgen på 
ersättningsbyggnaden att vara samma som för den tidigare byggnaden med rött 
tak och röd fasad. Det tänkta ersättningsbyggnaden bedöms, med den 
placering, utformning och färgval enligt ansökan, kunna ersätta det befintliga 
gästhuset/arbetshuset på platsen.  

En ersättningsbyggnad kan vara skäl för dispens. I det här fallet ska byggnaden 
från att ha varit gästhus/arbetshus användas till året runt hus men miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att hemfridszonen inte kommer att utökas mer 
än obetydligt av detta. Husets ena långsida kommer att ligga inåt mot befintlig 
gräsmatta på fastigheten. Den andra långsidan vänds mot bastun och smedjan. 
Det befintliga huset på platsen är i ett plan med vind och den nya byggnaden 
kommer att vara 1,5 plan.  

Den aktuella åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften då 
hemfridszonen inte utökas av åtgärden genom placeringen inom en etablerad 
tomtplats. Åtgärden innebär inte en utökad privatisering av strandområdet eller 
att tillgängligheten till strandområdet försämras. Åtgärden bedöms inte 
väsentligen förändra livsbetingelserna för djur eller växter på platsen.  



      RÅKER 3:2, Öråkersvägen 5 - BMN 20/0012-2 NAT.2020.687 Ansökan om strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad, ÖRÅKER 3:2, Öråkersvägen 5 : NAT.2020.687 Ansökan om strandskyddsdispens, ersättningsbyggnad, ÖRÅKER 3:2, Öråkersvägen 5

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 7 (8)  
2020-11-04 BMN 20/0012 

 
 

 

Lokalisering 

En mindre del av fastigheten vid infarten till Öråkersvägen ligger utanför 
strandskyddsområde. Marken på platsen består av en djup sänka/dike. Att 
placera byggnaden på denna plats istället för att ersätta befintlig byggnad i 
ansökan bedöms inte rimligt.  

Tomtplatsavgränsning 

En tomtplatsavgränsning har tagits fram av Miljö- och livsmedelsavdelningen 
som även omfattar fastighetens andra byggnader utöver gästhuset/arbetshuset, 
så som bostadshus, lusthus, bastu och smedja. Den yta som får tas i anspråk 
som tomtplats är markerad  på bifogad situationsplan och är på ca 5700 m2 ( 
bilaga 3). Tomtplatsen storlek bedöms rimlig med tanke på fastighetens storlek 
och för att innefatta fastighetens övriga byggnader.   

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 7 kap. 
25 § MB att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 
intresset i strandskyddet.  

Övriga skäl i ansökan 

Sökanden har förutom skäl 1 angett skäl 2: att "området genom en väg, 
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen" och att "åtgärden ligger inom område utpekat för 
landsbygdsutveckling i översiktsplan" (LIS-område). Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att förutsättningar för skäl 2 med avskiljande 
exploatering inte finns i detta fall och att inte heller skäl för LIS-område kan 
användas då det LIS-område som utpekats bedöms gälla själva Öråkers 
herrgård. 

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 
Sveriges stränder är en gemensam naturtillgång som är mycket betydelsefull 
för allmänhetens friluftsliv och för djur- och växtliv. Stränderna är en värdefull 
naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till 
naturupplevelser som genom bestämmelserna om strandskydd skyddas för 
kommande generationer. Genom ovanstående förslag till beslut bidrar Bygg- 
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och miljönämnden till en hållbar utveckling för dagens barn och barn i 
kommande generationer. Förslaget medverkar också till arbetet med att nå 
Sveriges miljökvalitetsmål som till exempel ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Ett rikt växt- och djurliv”.  

  

Samhällsbyggnadskontoret  
 

 

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 
 

Bilagor 
1. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 29 juli 2020 
2. Situationsplan till bygglovsansökan, 27 augusti 2020 
3. Tomtplatsavgränsning. Kommunicerad med sökanden den 26 oktober 2020 
4. Foton från platsbesök den 9 juni 2020 
5. Delgivningskvitto 
6. Information om hur du överklagar 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen i Stockholms län 
 Bygglovsavdelningen Upplands-Bro kommun 

Beslut delges 
 Sökande 
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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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Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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NAT.2020.678 Ansökan om 
strandskyddsdispens, gäststuga och bastu, 
BROGÅRD 1:19,  

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden medger strandskyddsdispens för uppförandet 

av gästhus och bastu på fastigheten Brogård 1:19 enligt 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap 18b och 18c §§ 
Miljöbalken. 

 
2. Som tomtplats i miljöbalkens mening får del av fastigheten tas i 

anspråk enligt bifogad karta (bilaga 5). 

 

Bygg- och miljönämnden informerar om 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva kommunens beslut om att ge 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då 
kommunens beslut kom in till länsstyrelsen ta ställning till om det inte finns 
förutsättningar för dispens eller om en brist i ärendets handläggning kan ha haft 
betydelse för utgången i ärendet. Det är du som söker dispens som har ansvar 
att kontrollera att dispensbeslutet vunnit laga kraft innan några åtgärder 
påbörjas. Du kan kontakta Länsstyrelsen ungefär en månad efter att de har fått 
sitt beslut från kommunen, för att kontrollera om en överprövning har inletts av 
Länsstyrelsen. Information om ett ärende kan också sökas i Länsstyrelsens 
externa webbdiarium med hjälp av fastighetsbeteckningen. 
 
Giltighetstid 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 
kap. 18 h § miljöbalken). 

Sammanfattning 
Ansökan inkom den 20 juli 2020 och avser strandskyddsdispens för en 
ny gäststuga på 45 m2 och en bastu på 18,4 m2 på fastigheten Brogård 1:19. 
Ansökan reviderades den 4 november 2020 i den del som gäller bastu med en 
minskning av bastuns area till 14 m2 samt en fasadändring. Fastigheten är en 
strandfastighet som ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Storhagen vilka reglerar 
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fritidshusbebyggelsen i området, dock omfattas inte den berörda fastigheten, 
Brogård 1:19, av bestämmelserna som reglerar utformning och omfattning på 
bebyggelsen. Hela fastigheten ligger inom utvidgat strandskydd på 300 meter 
och inom riksintresse för friluftslivet enligt 4 kap. § 2 miljöbalken. 
Som särskilt skäl för åtgärderna har sökanden angett att området redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
och att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärderna gästhus och bastu 
placeras inom ett redan ianspråktaget område på fastigheten och att de inte 
bedöms strida mot strandskyddets syften eller de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer därmed att åtgärderna 
uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 miljöbalken och att strandskyddsdispens kan 
medges. Tomtplats ska avgränsas enligt bifogad karta med utritad 
tomtplatsavgränsning. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 november 2020 
 Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 20 juli 2020 
 Komplettering, inkom den 9 september 2020 
 Reviderad ritning av bastu, inkom den 4 november 2020 
 Foton från platsbesök den 7 september 2020 
 Beslut om bygglov, del § 230, 2020-09-11. BYGG.2020.228 
 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, 
 utgåva 2 
 Dom M 9756-14, 2015-06-18 

Ärendet 
Ansökan inkom den 20 juli 2020 och avser strandskyddsdispens för ett 
nytt gästhus på 45 m2 och en bastu på 18,4 m2 på fastigheten Brogård 1:19 
(bilaga 1). Kompletteringar inkom den 9 september 2020 (bilaga 2,3). Ansökan 
reviderades den 4 november 2020 i den del som gäller bastu med en minskning 
av bastuns area till 14 m2 och en ändring av fasaden (bilaga 4). 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" samt att 
"området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området". 
På platsen gäller utvidgat strandskydd på 300 meter på land och i vattnet. 
Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus och fyra andra byggnader. 
Fastigheten är en strandfastighet som ligger i södra delen av Upplands-Bro 
kommun och gränsar till Broängarnas naturreservat och ligger intill Broviken 
som är en del av Natura 2000-område. Fastigheten omfattas av 
områdesbestämmelser för Storhagen vilka reglerar fritidshusbebyggelsen i 
området, dock omfattas inte den berörda fastigheten, Brogård 1:19, av 
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bestämmelserna som reglerar utformning och omfattning på bebyggelsen. 
Fastigheten var redan bebyggd med ett permanent 
enbostadshus vid planens framtagande. Syftet med områdesbestämmelserna är 
att möjliggöra fritidsbebyggelse och samtidigt skydda områdets höga 
ekologiska värden och naturvärden från en utökad permanentisering av 
bostäder. 
 
Tomtplatsavgränsning 
Ett förslag på tomtplatsavgränsning har tagits fram av miljö- och 
livsmedelsavdelningen och kommunicerats med sökanden (bilaga 5). Ett 
tidigare beslut om strandskyddsdispens med tomtplatsavgränsning fanns för 
fastigheten, BMN § 42, 2015-02-11, diarienummer NAT.2015.61. Sökanden 
meddelade den 4 november 2020 att den tillbyggnad som beslutet BMN § 42 
avsåg inte utförts. Beslutet med dess tillhörande tomtplatsavgränsning har 
därför förfallit varav en ny tomtplatsavgränsning har tagits fram. 
 
Bygglov 
Ett bygglov finns för nybyggnad av bastu och gästhus den 11 september 2020 
med ärendenummer BYGG.2020.228. 
 
Platsbesök 
Miljö- och livsmedelsavdelningen inspekterade platserna för åtgärderna på 
fastigheten den 7 september 2020 (bilaga 6,7). 
 
Övrigt skydd för området 
Östra Mälarens Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde sekundär zon. 
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. 
 
Kommunicering 
Förslag till beslut kommunicerades med sökanden (fastighetsägare) mellan den 
27 oktober 2020 till den 10 november 2020. Sökanden meddelade den 4 
november 2020 att ansökan skulle revideras med en ny ritning för bastu. Ett 
nytt förslag till beslut samt tomtplatsavgränsning kommunicerades med 
sökanden mellan den 6 november 2020 till den 10 november 2020. Inga övriga 
synpunkter inkom till miljö- och livsmedelsavdelningen. 
 
 
 
 
 



          svägen 16 - BMN 20/0012-3 NAT.2020.678 Ansökan om strandskyddsdispens, gäststuga och bastu, BROGÅRD 1:19, Laggaruddsvägen 16 : NAT.2020.678 Ansökan om strandskyddsdispens, gäststuga och bastu, BROGÅRD 1:19, Laggaruddsvägen 16

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (8)  
2020-11-11 BMN 20/0012 

 
 

 

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

 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
 

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

Fri passage 

Enligt 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. 
 
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. 
 
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). 
 
Beslutsmotivering 
Gästhus 
Särskilt skäl 

För att uppfylla särskilt skäl punkt 1 i 7 kap. 18 c § miljöbalken ska platsen för 
åtgärden kunna betraktas som redan ianspråktagen, men också genom att ha 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Gästhuset ska enligt ansökan placeras inom en etablerad tomtplats på 
fastighetens gräsmatta bakom bostadshuset varav miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden inte innebär en privatisering av 
strandområdet eller att tillgängligheten för allmänheten försämras. Gästhuset 
kommer att placeras inom den föreslagna tomtplatsavgränsningen och bedöms 
inte heller påverka möjligheten till fri passage för allmänhet och djurliv på 
platsen. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att åtgärden gästhus 
uppfyller 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken. 
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Strandskyddets syften 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att området för gästhuset redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften och inte strider mot dessa som är att trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet. 
 
Bastu 
Särskilt skäl 

För att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska medges krävs särskilda 
skäl enligt Miljöbalkens 7 kap. 18c §. Som särskilt skäl har sökanden angett att 
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften samt att området behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. 
Enligt Handbok för strandskydd Strandskydd - en vägledning för planering och 

prövning, kan bland annat en olämpligt placerad byggnad innebära att 
hemfridszonen utvidgas och att allmänheten avhålls från att använda ett 
strandområde som tidigare var tillgängligt. Det gäller inte bara den fysiska 
tillgången till strandområdet vid till exempel en ny byggnad, utan även 
allmänhetens upplevelse och uppfattning av möjligheterna att vistas i 
strandområdet. Enligt ansökan ska den planerade bastun placeras inom den 
förslagna tomtplatsavgränsningen för fastigheten och tillsammans med övriga 
byggnader (bilaga 1). 
 
Strandskyddets syften 

En förutsättning för att medge dispens är att byggnaden inte utvidgar det 
privata området på bekostnad av ett tillgängligt område för allmänheten. 
För att bedöma om det är möjligt att medge strandskyddsdispens ska man 
bland annat se till om en byggnad utvidgar den privata hemfridszonen utanför 
den hävdade tomtplatsen, vilket också innebär i vattenområdet från 
vattensidan. Bastun ska enligt ansökan placeras inom en etablerad tomtplats på 
fastighetens gräsmatta vid bostadshusets norra sida. Bastun ska ha en 
snedställd placering där fasaden på den kortsida som ligger mot vattnet förses 
med två mindre fönster (bilaga 1,4). Bastuns ena långsida placeras mot 
bostadshuset och inåt tomten för att inte ge ett för utmärkande uttryck mot 
vattensidan. 
 
Genom att bastun placeras på en etablerad tomtplats, bastuns snedställda 
placering och genom att fasaden närmast vattnet förses med två mindre fönster 
bedömer miljö- och livsmedelsavdelningen att byggnaden får ett diskret uttryck 
och att byggnaden inte utvidgar den privata hemfridszonen utanför den 
hävdade tomtplatsen. Tillgängligheten till strandområdet för allmänheten eller 
livsvillkoren för djur- och växtliv på platsen bedöms inte försämras av 
åtgärden. 
 
Enligt Miljöbalkens 7 kap. 26 § får dispens ges endast om det är förenligt med 
förbudets eller föreskriftens syften, såsom att trygga förutsättningarna för 
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allmänhetens tillgång till strandområdet på lång sikt och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. 
 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer i detta fall att platsen för bastun 
kan anses vara ianspråktaget på ett sånt sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften och att åtgärden bastu uppfyller 7 kap. 18 c § punkt 1 
miljöbalken. 
 
Tomtplatsavgränsning 

Den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad på bifogad karta 
(bilaga 5). Ett beslut om dispens från strandskyddet ska inte omfatta området 

mellan strandlinjen och byggnaderna för att 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. En yta 
på ca 3100 m2 har angetts av miljö- och livsmedelsavdelningen i förslaget av 
tomtplatsavgränsning, vilket bedöms väl tilltaget som tomtplats enligt 
Naturvårdsverkets vägledning Handbok 2009:4. Enligt förslaget går 
tomtplatsen ner till strandlinjen, men utifrån bostadshusets placering med ca 10 
meter till vattnet bedömer miljö- och livsmedelsavdelningen att 
tomtplatsavgränsningen är rimlig i detta fall för att inte inverka på 
hemfridszonen till bostadshuset. Framför bostadshuset utgörs marken av en 
plan trädgårdstomt med gräsmatta. Miljön norr om fastigheten består av 
naturmark som är tillgängligt för allmänheten. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen har bedömt att den fria passagen får nyttjas av 
allmänheten bakom bostadshuset i öst och norr om fastigheten i detta fall. 
 
Miljöbalkens 7 kap. 18c § särskilt skäl 3 

Vad gäller Miljöbalkens 7 kap. 18c § särskilt skäl 3 att "området behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området", kan skälet inte användas för byggnader som till 
exempel bastu, förråd eller liknande enligt Handbok för strandskydd. 
 
Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer vid intresseprövning enligt 7 kap. 
25 § MB att den sökandes enskilda intresse inte strider mot det allmänna 
intresset i strandskyddet. 
 
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. Avgift för handläggningen i detta ärende kommer att hanteras i ett eget 
avgiftsbeslut i ärendet och faktura skickas separat. 
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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. Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken syftar strandskyddet till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, vilket ovanstående beslut bidrar till att göra. 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 livsmedelsavdelningen Anna Davidson 

 Miljöinspektör 

 
 

Bilagor 
1  Ansökan om strandskyddsdispens, inkom den 20 juli 2020 
2  Komplettering, inkom den 9 september 2020 
3  Ritning gästhus, inkom den 9 september 2020 
4  Ritning bastu, inkom den 4 november 2020 
5  Tomtplatsavgränsning 
6  Foton från platsbesök den 7 september 2020, placering för gäststuga 
7  Foton från platsbesök den 7 september 2020, placering för bastu 
8  Delgivningskvitto 
9  Information om hur du överklagar 
 

Beslut sänds till 
 Länsstyrelsen i Stockholm 
 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 

Beslutet delges: 
 Sökande 
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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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HAL.2019.70 Ansökan om tillstånd till enskild 
avloppsanläggning, HÄRNEVI 9:10, 

 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd till 

enskild avloppsanläggning, med diarienummer HAL.2019.70 inom 
fastigheten HÄRNEVI 9:10 från vidare handläggning. 

2. Bygg- och miljönämnden förelägger sökanden, att senast 6 månader 
efter att detta beslut vunnit laga kraft ansluta allt spillvatten från  
Skogsbackavägen 2, 197 91 BRO, på fastigheten HÄRNEVI 9:10 till 
det kommunala avloppsnätet. Anslutningen ska ske i samråd med 
Samhällsbyggnadskontorets VA-avdelningen i Upplands-Bro kommun. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken SFS (1998:808) och med 
hänvisning till 2 kap 3, 7 §§, 9 kap 7 § Miljöbalken SFS (1998:808).  

Sammanfattning 
Miljö- och livsmedelsavdelningen fick i november 2018 information om att 
bostadshuset på Skogsbackavägen 2 på fastigheten Härnevi 9:10 hade ett 
enskilt avlopp. Skogsbackavägen 4 på samma fastighet är påkopplad på det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Från avloppsanläggningen på 
Skogsbackavägen 2 leds avloppsvattnet som består av WC- och bad, disk- och 
tvättvatten (BDT), till en slamavskiljare och därefter till ett dräneringsrör. 
Bostadshuset på Skogsbackavägen 2 har kommunalt vatten påkopplat.  

Ett tillsynsärende startades i samband med informationen om att avloppet 
saknade tillstånd av Miljö- och livsmedelsavdelningen, men avslutades då 
fastighetsägarna inkom med en ansökan om enskilt avlopp.  

En ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning inkom till Bygg- och 
miljönämnden den 8 februari 2019. Vid handläggning av ansökan framkom 
dock att fastigheten i sin helhet låg inom verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och avlopp. 

En anslutningspunkt närmare huset på Skogsbackavägen 2 är inte aktuellt. I 
och med att en anslutningspunkt till fastigheten Härnevi 9:10 finns i dagsläget 
kommer inte ytterligare en anslutningspunkt att anläggas på fastigheten. 



         9:10, Skogsbackavägen 2 - BMN 20/0012-4 HAL.2019.70 Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, HÄRNEVI 9:10, Skogsbackavägen 2 : HAL.2019.70 Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, HÄRNEVI 9:10, Skogsbackavägen 2

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-11-10 BMN 20/0012 

 
 

Bygg- och miljönämnden beslutar att avslå ansökan om tillstånd till enskild 
avloppsanläggning.   

Bygg- och miljönämnden förelägger sökanden, att senast 6 månader efter att 
detta beslut vunnit laga kraft ansluta allt spillvatten från Skogsbackavägen 2, 
197 91 BRO, på fastigheten HÄRNEVI 9:10 till det kommunala avloppsnätet. 
Anslutningen ska ske i samråd med Samhällsbyggnadskontorets VA-
avdelningen i Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2020. 
 Ansökan inkom den 8 februari 2019  
 Situationskarta  
 Komplettering inkom,10 juni 2019, 3 juli 2019 och 11 juli 2019. 
 Foton från platsbesök den 12 september 2019 
 Samråd med VA-avdelningen  
 Skyddsföreskrifter Östra Mälarens vattenskyddsområde 
 Dom 2019-08-16, Mål nr 3230-19 
 Dom 2005-03-10, Mål nr 7139-03 
 Dom 2004-08-20, Mål nr 2624-03 
 Vägledning och exempel för effektiv tillsyn av små avlopp, del 4 av 4 

bedömning 2015:1 
 Synpunkter på förslag till beslut inkom den 19 och 20 oktober 2020 
 Intern remiss VA-avdelningen  

Ärendet 
Miljö- och livsmedelsavdelningen fick i november 2018 information om att 
bostadshuset på Skogsbackavägen 2 på fastigheten Härnevi 9:10 hade ett 
enskilt avlopp. Skogsbackavägen 4 på samma fastighet är påkopplad på det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. Från avloppsanläggningen på 
Skogsbackavägen 2 leds avloppsvattnet som består av WC- och bad, disk- och 
tvättvatten (BDT), till en slamavskiljare och därefter till ett dräneringsrör. 
Bostadshuset på Skogsbackavägen 2 har kommunalt vatten påkopplat.  

Miljö- och livsmedelsavdelningen kontaktade fastighetsägare som uppgav att 
avloppet antagligen anlagts på 20-, 30- eller 40-talet. Ett tillstånd för 
avloppsanläggningen saknas.  

Ett tillsynsärende startades i samband med informationen om att avloppet 
saknade tillstånd av Miljö- och livsmedelsavdelningen, men avslutades då 
fastighetsägarna inkom med en ansökan om enskilt avlopp.  

En ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning inkom till Bygg- och 
miljönämnden den 8 februari 2019. Vid handläggning av ansökan framkom 
dock att fastigheten i sin helhet låg inom verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och avlopp. 
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Inspektion 

Avloppet på fastigheten Härnevi 9:10 inspekterades den 12 september 2019 av 
Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning. Under inspektionen framkom att 
det är oklart var avloppsvattnet tar vägen efter trekammarbrunnen, men 
antagligen leds vattnet till ett dike och vidare till en åkerdränering (bilaga 1). 
Slamavskiljaren är dimensionerad för ett hushåll och slamtömning sker 2 ggr 
per år. Tillstånd för avloppsanläggningen saknas. Det finns inga uppgifter om 
det aktuella avloppet hos Miljö- och livsmedelsavdelningen i Upplands-Bro 
kommun. 

Samråd med VA-avdelningen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen har samrått med Upplands-Bro kommuns 
VA-avdelning angående möjligheten att koppla på Skogsbackavägen 2 till den 
kommunala avloppsnätet. VA-avdelningen har uppgett att en framdragen 
anslutningspunkt finns för fastigheten där Skogsbackavägen 2 kan ansluta sig, 
dock ligger denna vid Skogsbackavägen 4. 

En anslutningspunkt närmare huset på Skogsbackavägen 2 är inte aktuellt. I 
och med att en anslutningspunkt till fastigheten Härnevi 9:10 finns i dagsläget 
kommer inte ytterligare en anslutningspunkt att anläggas på fastigheten.  

Kommunicering 
Förslag till beslut har kommunicerats med fastighetsägaren mellan den 19 
oktober och den 2 november 2020. 

Synpunkter inkom den 19 och 20 oktober 2020.  

Bemötande av synpunkter  

Sökande anser att det ska vara möjligt att ansluta sig till det kommunala 
avloppet som finns i området. Sökande saknar information i skrivelsen hur man 
ska gå tillväga för att ansluta sig med självfall, vilket är en förutsättning om 
man inte installerar en LPS pump. Sökande anser att tillvägagångssättet måste 
anges då den anslutningen i princip är omöjlig. 

Det finns olika möjligheter för fastighetsägaren att ansluta Skogsbackavägen 2 

till kommunens spillvattennät. VA-avdelningen kan vara behjälpliga när det 

gäller rådgivning. 

Enligt sökande anser Miljö- och livsmedelsavdelningen att det inte kostar mer 
att ansluta till det kommunala avloppet än ett enskilt avlopp sökande saknar 
kostnadsberäkning i skrivelsen.  

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för den kommunala avloppsnätet 

och en förbindelsepunkt för fastigheten finns redan upprättad.  Under sådana 

förhållanden får en anslutning till den kommunala avloppsnätet i regel anses 

utgöra den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma tillrätta med 

olägenheter från utsläpp av avloppsvatten.  



         9:10, Skogsbackavägen 2 - BMN 20/0012-4 HAL.2019.70 Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, HÄRNEVI 9:10, Skogsbackavägen 2 : HAL.2019.70 Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning, HÄRNEVI 9:10, Skogsbackavägen 2

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (7)  
2020-11-10 BMN 20/0012 

 
 

Anläggningsavgift för anslutning av spillvatten är enligt dagens taxa på ca 40 

000 kr. Kostnaden för framdragningen av ledningar på fastighet beror till stor 

del på hur marken ser ut och hur de ska dra ledningar.  

I förrättningen som gjordes i samband med avlopps-dragningen skulle sökande 
förses med en LPS nere vid Enköpingsvägen. Finns idag ingen LPS. Enligt 
lantmäteriet så gäller förrättningen. Det som beslutades där gäller och för ett 
nytt beslut krävs en ny förrättning. Sökande kräver att det som beslutades vid 
förrättningen skall gälla om sökande inte får tillstånd för en enskild lösning. En 
LPS pump nere vid infarten till Skogsbackavägen, alternativt att en ny 
förrättning görs. 

När det gäller förrättningen så är det en ledningsrätt som gett kommunen 

möjlighet att lägga ner allmänna VA ledningar i privat fastighetsmark. Den 

reglerar inte hur respektive fastighet ska anslutas till det allmänna VA nätet. 

Det finns ingen dokumentation om någon utlovad LPS-pump eller någon annan 

överenskommelse. Fastigheten ligger inom det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och har en befintlig 

servisanslutning. Sett utifrån VA-lagen så har VA-huvudmannen uppfyllt de 

krav som finns på att dra fram förbindelsepunkt till fastighetsgräns. Hur 

fastigheten sedan gör för att ansluta till det allmänna avloppet är upp till 

fastighetsägaren. VA-huvudmannen har därmed uppfyllt det närhetskrav som 

finns i Vattentjänstlagen och det finns möjlighet att ansluta Skogsbackavägen 2 

till kommunalt spillvatten. 

Sökande anser att det inte rimligt att betala handläggningsavgift när 
handläggningstiden är 21 månader.  

Synpunkter gällande handläggningsavgift beslutas inte i detta ärenden.   

Lagstiftning 
Enligt miljöbalken 26 kap. 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
skall efterlevas. 

Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § har den som är fastighetsägare ansvar över 
avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren 
ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Enligt miljöbalken 2 kap. 7 § gäller kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga 
om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, 
ska vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 
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Enligt miljöbalken 9 kap. 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller på 
annat sätt omhändertas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra 
inrättningar utföras. 

Tillsynsmyndigheten har lagligt stöd att förelägga en fastighetsägare att ansluta 
sig till det allmänna avloppsnätet (miljööverdomstolens mål M 2624–03). 
Anslutning till det allmänna reningsverket anses i regel utgöra den 
miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma till rätta med olägenheter 
från utsläpp av avloppsvatten då en fastighet ligger inom verksamhetsområdet 
för spillvatten (miljööverdomstolens mål M 7139–03). 

Motivering 
Avloppsanläggningen på fastigheten Härnevi 9:10 uppfyller inte dagens krav 
på rening. Bristfälliga avlopp kan orsaka övergödning genom att näringsämnen 
som kväve och fosfor rinner ut i vattendrag, sjöar och hav. Övergödning kan 
leda till algblomning, vilket i sin tur kan leda till syrebrist och minskad 
biologisk mångfald. Permanentboende ger en hög belastning på 
avloppsanläggningen. 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Enligt de 
generella bestämmelserna i Östra Mälarens skyddsföreskrifter, ska befintliga 
verksamheter eller hantering bedrivas så att risken för vattenförorening 
minimeras, 1 §.  

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för den kommunala avloppsnätet 
och en förbindelsepunkt för fastigheten finns redan upprättad.  Under sådana 
förhållanden får en anslutning till den kommunala avloppsnätet i regel anses 
utgöra den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma tillrätta med 
olägenheter från utsläpp av avloppsvatten.  

Anläggningsavgift för anslutning av spillvatten är enligt dagens taxa på ca 40 
000 kr. Kostnaden för framdragningen av ledningar på fastighet beror till stor 
del på hur marken ser ut och hur de ska dra ledningar.  

Med hänsyn till att fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
spillvatten och att anslutningspunkt har upprättats bedömer Miljö- och 
livsmedelsavdelningen att det kommunala avloppsnätet är den miljömässigt 
mest lämpliga lösningen. Miljö- och livsmedelsavdelningen beslutar därför att 
avslå ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning. 

Enligt flera domar som Miljö- och livsmedelsavdelningen har tagit del av är 
rättspraxis att en anslutning till det kommunala avloppsnätet som regel utgörs 
den miljömässigt mest lämpliga lösningen för att komma till rätta med 
olägenheter från utsläpp av avloppsnätet ( se t. ex. M 7139-03, M 2624-03, M 
3230-19). 

Miljö- och livsmedelsavdelningen har gjort en avvägning enligt 2 kap 7 § 
Miljöbalken och bedömer att åtgärden är rimlig i förhållande till kostnaden.  
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Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att 6 månader är en rimlig tid för 
att ansluta fastighetens spillvatten till det kommunala avloppsnätet. 

Övrigt 

Innan anslutning sker ska detta anmälas till Upplands-Bro kommuns VA-
avdelning. För information om hur du går tillväga för att ansluta din fastighet 
till det kommunala avloppsnätet hänvisas till VA-avdelningen.  

Kontaktcenter VA & avfall 08-581 69000 (menyval 6). E-post 
va.avfall@upplands-bro.se 

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

Avgift för handläggningen i detta ärende kommer att hanteras i ett eget 
avgiftsbeslut i ärendet och faktura skickas separat. 

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

vattendrag” och ”Ingen övergödning”.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellström 

 

Miljö- och livsmedelschef Cecilia Andersson 

 Miljöinspektör 
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Bilagor 
1. Ansökan enskilt avlopp Härnevi 9: 10 2019-02-08 

2. Situationskarta  

3. Komplettering inkom, 10/6-19 

4. Komplettering inkom, 3/7-19  

5. Komplettering inkom, 11/7-19. 

6. Komplettering inkom, 11/7-19. 

7. Foton inspektion tomt, anslutningspunkt Härnevi 9.10 den 12 
september 2019 

8. Foton inspektion befintligt avlopp Härnevi 9.10 den 12 september 2019 

9. Synpunkter på förslag till beslut inkom den 19 oktober 2020 

10. Synpunkter på förslag till beslut inkom 20 oktober 2020. 

11. Upplands-Bro Härnevi 9_10, akt 0139-06_15. 

12. Brev från gatuchefen 

13. Hur man överklagar 

 

Beslut sänds till 
 Sökande 
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Tillväxtkontoret 
Bygg- och miljöavdelningen 

 
ANMÄLAN/ANSÖKAN 
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING    

Upplands-Bro kommun Tel 08 - 581 690 00 Bankgiro: 5420-3674

 

Furuhällsplan 1 Fax 08 - 581 692 40 Org.nr 01-212000-0100

 

196 81 KUNGSÄNGEN  www.upplands-bro.se

  
Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden 
196 81 KUNGSÄNGEN  

Anmälan/ Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning* 
Personuppgifterna på denna blankett behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) 

 

Anmälan/Ansökan avser:  Ny avloppsanläggning    Ändring av befintlig avloppsanläggning  

Sökande 
Namn:  Person-/organisationsnummer: 

Gatu- och postadress:   

Telefon (bostad):  Mobiltelefon: 

E-postadress:  

 

Konsult /Gräventreprenör 
Företag:    

Certifierad av maskinentreprenörerna eller 
diplomerad av tillverkare 

  

Gatu och postadress:   

Kontaktperson:  Telefon (dagtid): 

 

Fastighet (där anordningen avses att anläggas) 
Fastighetsbeteckning:  Fastighetens adress:   

Fastighetsägare (om annan än sökanden):  

Gatu- och postadress:  

Telefon (dagtid): 

Boendeform/antal anslutna hushåll:   

 Permanentboende  .. hushåll           Fritidsboende .. hushåll  
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Utrustning som ska anslutas till avloppsanläggningen  

 WC  Diskmaskin  Tvättmaskin 

 dusch  Diskbänk  Tvättställ 

 Annat   

 
Gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening 
Anslutna fastigheter:   

Samfällighetens namn:  

Kontaktperson (samfälligheten):  Telefon (dagtid): 

 

Typ av avloppsanläggning   
 Infiltrationsanläggning för WC-vatten och BDT-vatten 

 Markbädd för WC-vatten och BDT-vatten 

 Infiltrationsanläggning för BDT-vatten  

 Sluten tank för WC-vatten 

Förmultningsklosett/Torrtoalett 

 Minireningsverk 

 

Avstånd från avloppsanläggning till vattentäkt och bergvärmeanläggning  

Övriga brunnar inom 100 m, .m, .m, ..m, .m, ..m  
(grävd eller borrad anges med g eller b) 

Avstånd till bergvärmeanläggning/ar:  

..m, .m, .m, 

  

Avstånd från avloppsanläggning till högsta grundvattenyta eller berg  

Grundvattenyta: ..m           Berg: ...m 

 

Avstånd från avloppsanläggning till sjöar och vattendrag  

Sjö: .............. Avstånd: 

  

Vattendrag: .. Avstånd: . 
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Fyll i de uppgifter som gäller för avloppsanläggningen  

Infiltrationsanläggning/markbädd OBS! Bifoga resultat ifrån jordprovtagning (siktkurva) 
 Infiltration:  

 
Markbädd: 

 Annan, ange typ:  

Dimensioner (längd x bredd x djup) i meter:   

Bilfogade uppgifter:   Jordprov/siktkurva  Perkolationsprov  Vertikal skiss på infil-
trations-/markbädden. 

 

Slamavskiljare (Locket ska vara lättillgängligt för slamtömning) 
Fabrikat och modellbeteckning: Typgodkänd:         ja        nej   

Antal kamrar: :         två        tre Våtvolym (volym under utloppsnivån): 

 

Sluten tank  
Fabrikat och modellbeteckning:  Typgodkänd:         ja        nej 

Volym: Överfyllnadslarm:       ja        nej  

 

Minireningsverk (för installation av minireningsverk krävs det ett serviceavtal) 
Fabrikat och modellbeteckning:  

Reningseffekt (anges i %)   

Fosforreduktion (Tot P): %              
Reduktion av biologiskt nedbrytbart material (BOD7): %  
Möjlighet till Serviceavtal:  ja        nej         

 

Fällningskemikalie:         ja        nej  

Efterpoleringsbädd (längd x bredd x djup), kornstorlek hos bäddmaterialet:   

Utsläppspunkt:      

 

Infiltreras i mark          Släpps ut i dike 

OBS! Utsläppspunkten ska markeras på bifogad fastighetskarta. 

 

Förmultningsklosett/torrtoalett 
Fabrikat och modellbeteckning:  

Finns urinseparering:         ja              nej  

Omhändertagande av latrin:         hämtning              egen kompostering  
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Till ansökan bifogas:  

1. Fastighetskarta (t ex 1:300) som visar avloppsanläggning inklusive ledningar, slamavskilja-
re, infiltration/markbädd ev. sluten tank samt vattentäkter inom 100 m, markera avstånd och 
riktning (pil).  

2. Tillstånd/servitut krävs vid utnyttjande av annans mark för utsläpp av avloppsvatten.  

3. Jordprov/siktkurva krävs vid infiltration i mark.  

4. (Grannsamråd)     

Ort och datum:   

Underskrift (sökanden): 

  

Namnförtydligande: 

   

* För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt taxa beslutad av kommun-
fullmäktige 2009-11-26, § 113. Observera att avgift även debiteras för ansökan/anmälan som 
leder till avslag.  
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Från: Avlopp <Avlopp@team-wahlin.se>  
Skickat: den 10 juni 2019 06:15 
Till: > 
Kopia:  
Ämne: Re: Inkomma med komplettering för ansökan enskild avloppsanläggning 
 
Hej   
 
 
Gällande frågor / kompletteringar för ansökan gällande Härnevi 9:10: 
 
 
-Avstånd vattentäkt: 
Kommunalt vatten på fastigheten samt hos grannar. 
 
-Bergvärme:  
70m (fastighetsägarens). 
 
-Grundvattenyta / berg:  
Då tänkt anläggning är reningsverk med efterföljande fosforfälla, har ingen provgrop grävts.    
 
-Avstånd vattendrag:  
Inget vattendrag inom flera kilometer.  
 
 
-Möjlighet till serviceavtal:  
Fastighetsägaren har ännu ej tagit ställning till detta. Som entreprenör anser vi dock inte att det vid 
denna typ av anläggning är nödvändigt, då detta är ett passivt reningsverk där den enda mekaniska 
komponent är den externa luftpumpen. Således behövs ingen kalibrering eller dylikt av reningsverket.  
Även fosforfällan är helt passiv.  
Instruktion för egenkontroll finns givetvis. 
 
 
-Fosforsäck - byte:  
Fastighetsägaren har maskiner för att göra detta (traktor, kran etc.) 
(Även en kranbil skulle kunna göra detta från placering på väg). 
Vad gäller intervall för byte är en riktlinje att det vid 2 personer i hushållet (som nu) byts var 60:e 
månad. Vid 5 personer i hushållet gäller 24 månader. Provtagning kan dock enkelt göras för att 
konstatera status. 
 
-Kommunalt avlopp:  
Utredning för detta har gjorts, och alternativet i så fall skulle vara en LPS-lösning. Sammantaget 
visade det sig dock att kommunalt avlopp inte var ett rimligt alternativ, varken tekniskt eller 
kostnadsmässigt. 
 
-Infiltration / lera: 
På platsen för avloppet är det mestadels finare jordmassor och grus.  
En möjlighet om marken är för tät för infiltration är att istället för stenkista som efterpolering 
anlägga ett singeldike med utsläppspunkt i eget dike på fastigheten 
 
För vidare frågor är du välkommen att maila mig på denna adress. 
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Med vänlig hälsning! 
 

 
Team Wåhlin Mark och Asfalt AB 

 
186 30 Vallentuna 
Mobil:  
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Från: Avlopp <Avlopp@team-wahlin.se>  
Skickat: den 3 juli 2019 09:11 
Till: Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Sv: Inkomma med komplettering för ansökan enskild avloppsanläggning 
 
Hej Cecilia!  
 
Gällande utredning om kommunalt avlopp: 
Finns det inte dokumentation kring detta hos er?  
Jag har hur som helst bett fastighetsägaren om dokumentation från utredning kring detta.  
 
Idag finns äldre 3-kammarbrunn med oklart eftersteg. Dock ej godkänd utifrån gällande krav. 

Med vänlig hälsning! 
 

 
Team Wåhlin Mark och Asfalt AB 

 
 

Mobil:  
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Från:   
Skickat: den 19 oktober 2020 13:35 
Till: Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Kommunicering av förslag till beslut [HAL.2019.70] 
 
Synpunkter. 
Vi anser nog att det ska vara möjligt att ansluta sig till det avlopp som finns i området. ingenstans i 
era skrivelser framgår det hur vi ska gå tillväga för att ansluta oss med självfall, vilket ju är en 
förutsättning om man inte installerar en LPS. Från källargolvet går det ej att få fall till den anslutning 
som finns invid fastigheten på skogsbackavägen 4.  
Vi anser att tillvägagångssättet måste anges då den anslutningen i princip är omöjlig.  
 
Fortfarande anser ni att det inte kostar mer att ansluta till det kommunala avloppet än ett enskilt 
avlopp men ingen kostnadsberäkning bifogas. Den enskilda avloppslösning vi sökt bygglov för gäller 
ju ej nu eftersom den offerten gick ut. Dock kostade den lösningen då 150000 kronor. Skulle inte tro 
att er lösning blir billigare, snarare x3 om vi måste spränga oss igenom tomten vilket vi vägrar. Vi vill 
påminna om att vår ansökan gjordes den 8 Februari 2019. Ni har med andra ord hittills haft en 
handläggningstid på 21 månader. Det är inte rimligt att vi ska betala för det. 
 
I förrättningen som gjordes i samband med avlopps-dragningen skulle vi förses med en LPS nere vid 
Enköpingsvägen. Var tog den vägen? 
Ni kan inte strunta i det som beslutats i samband med förrättningen. 
 
Dock enligt lantmäteriet så gäller förrättningen, efter ett samtal med dem. Det som beslutades där 
gäller och för ett nytt beslut krävs en ny förrättning. Så vi kräver att det som beslutades vid 
förrättningen skall gälla om vi inte får bygglov för en enskild lösning. 
Dvs en LPS nere vid infarten till Skogsbackavägen. Alternativt att en ny förrättning görs. 
 
Bifogar förrättningen där det framgår att avlopps-dragningen går hela vägen ner till Enköpingsvägen 
(se C på bilaga "försättsblad förrättning karta"). Dessutom bifogar jag ett brev från dåvarande 
gatuchef där han förklarar LPS:en. Min skrivelse borde ni kunna hitta i ert arkiv.  
 
Som jag skrev ovan, vår bygglovsansökan för den specifika avloppslösningen gäller ej eftersom ni 
hittills tagit 21 månader på er att handlägga detta och den offerten gäller inte sen länge, jag tror att 
den gick ut efter 6 månader. Jag vill också framhålla att det finns många enskilda avloppslösningar 
som motsvarar de krav som gäller för avlopp idag. Att hitta en annan lösning som motsvarar alla era 
krav för en fastighet i Mälarnära område är inget problem.  
 
Vi vill dessutom ha information om hur vi överklagar, om ni nekar enskilt avlopp och framhärdar med 
att gå emot den förrättning som gjordes. 
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Från:   
Skickat: den 20 oktober 2020 10:18 
Till: Cecilia Andersson <Cecilia.Andersson2@upplands-bro.se> 
Ämne: Re: Synpunkter på förslag på beslut [HAL.2019.70] 
 
Förlåt att jag fyller på hela tiden men, vid kontroll visar det sig att djupet på anslutningen vid nr 4 är 
9,88. Djupet på källargolvet i nr 2 är 9,62. Det innebär att det inte går att ansluta med fall.  
Det är ca 65 meter och minst halva sträckan är berg.  
Hälsningar  
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (1)

INFORMATION

Bygg- och miljönämnden

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas och det ska ske skriftligt. I skrivelsen är det viktigt
att ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutsdatum och ärendets
diarienummer (dnr). Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Bifoga de handlingar som du anser ger stöd för din
uppfattning.

Överklagandet bör undertecknas med ditt namn, postadress och
telefonnummer.

Skrivelsen ska skickas till bygg- och miljönämnden, som har meddelat beslutet
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då du fick del
av beslutet. Handlingarna kommer att skickas vidare till länsstyrelsen, om
bygg- och miljönämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har
begärt.

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas till nedanstående adress:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

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

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Kristofer Asplund 
   
Miljöavdelningen 
   
Kristofer.Asplund@upplands-bro.se 

2020-11-18 BMN 20/0012  

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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NAT.2020.638 Ansökan om 
strandskyddsdispens, bostadshus, HUSBY 
1:19,  

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för 
uppförandet av ett nytt bostadshus på fastigheten Husby 1:19 enligt 
ansökningshandlingarna och med stöd av 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken 
och med hänvisning till 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan inkom den 24 juni 2020 och avser strandskyddsdispens för ett nytt 
bostadshus på fastigheten Husby 1:19. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område och ligger i utkanten av den sammanhållna bebyggelsen i 
området Eriksberg-Raskeboda och invid Raskebodavägen som ingår i Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat. av På fastigheten finns i dagsläget ett befintligt 
fritidshus på 44 m2 samt ett par mindre komplementbyggnader. Dessa ämnas 
rivas för att ge plats för ett nytt bostadshus med en byggnadsarea om drygt 278 
m2. 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. 
Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att platsen som tas i anspråk för det 
nya bostadshuset i dagsläget inte anses vara ianspråktagen på sådant sätt att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden skulle innebära en utökad 
hemfridszon och innebära att allmänheten avhålls från att använda ett 
strandskyddat område som tidigare var tillgängligt på såväl fastigheten Husby 
1:19 som de intilliggande fastigheterna Husby 1:16 och Husby 1:20. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för 
dispens enligt 7 kap. 18 c §, samt att åtgärden inte är förenlig med 
strandskyddets syften. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 24 juni 2020 
 Komplettering till ansökan som inkom 3 juli 2020 
 Inspektion utförd 1 juli 2020 
 Reviderad situationsplan som inkom11 september 2020 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse X november 2020 
 Ansökan om bygglov, bygglovsärende BYGG.2020.186 
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 Flygfoton 1970-2019 
 Strandskyddsdispens delegationsbeslut § 85, daterad den 13 juni 2018 
 Strandskydd - en vägledning för planering och prövning. Handbok 

2009:4, utgåva 2 
 Dom M 4851-10, 29 juni 2011 

Ärendet 
Bakgrund 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och berörs inte av några 
områdesbestämmelser. Fastigheten ligger i utkanten av den sammanhållna 
bebyggelsen i området Eriksberg-Raskeboda och invid Raskebodavägen som 
ingår i Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.  

På fastigheten finns ett befintligt fritidshus på 44 m2 som uppfördes 1953. 
Ovanför fritidshuset, från Raskebodavägen sett, finns ett mindre uthus samt ett 
fristående trädäck med tak. Ytterligare 40 meter ovanför dessa finns även ett 
större uthus med förråd och utedass. Fastigheten saknar tomtplatsavgränsning. 
Samtliga byggnader avses att rivas vid en eventuell nybyggnation. 

Tomten ligger i ett sluttande skogsbryn och vetter österut mot Raskebodavägen 
som utgör den yttre gränsen för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. På andra 
sidan Raskebodavägen fortsätter naturreservatet med betesmark som sträcker 
sig ner mot Örnässjön. Ett fåtal större tallar växer mitt på tomten och 
fastigheten kantas söderut mot närmaste granne av ett högre skogsparti som 
begränsar insynen mellan fastigheterna. Norr- och västerut angränsar 
fastigheten till skogsmark. 

På platsen råder det 300 meter utvidgat strandskydd på land och 100 meter i 
vattnet. Från strandkanten till fastighetsgränsen är det ca. 240 meter. 
Fritidshuset samt det mindre uthuset och trädäcket ligger placerade inom den 
strandskyddade zonen. 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Ansökan om strandskyddsdispens för ett nytt bostadshus om 278 m2 på 
fastigheten inkom den 24 juni 2020 (bilaga 2) och kompletterades den 3 juli 
2020 med en utförlig beskrivning av fastigheten och den tilltänkta åtgärden 
(bilaga 4). Den 11 september 2020 kompletterades ansökan med en reviderad 
situationsplan (bilaga 5). 

Dispensskäl 

Sökande har i ansökan angett som särskilt skäl för dispens att området är 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte. Detta argument har utvecklats i komplettering till ansökan om 
strandskyddsdispens (bilaga 4), där sökande bland annat hänvisat till ett 
tidigare beslut gällande tillbyggnad av garage på fastigheten (se bilaga 5). I det 
ärendet har ett garage beviljats dispens från strandskyddsbestämmelserna med 
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hänvisning till att området tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte på ytan mellan fritidshuset och 
Raskebodavägen. I samma beslut har det beslutats om att utökandet av en 
befintlig tillfartsväg från Raskebodavägen upp till bostadshuset inte krävt 
någon dispens då den utökade delen kommer att hamna inom en väl etablerad 
tomtplats. 

I ansökan har sökande även angett att den planerade åtgärden är 
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Platsbesök 
Miljö- och Livsmedelsavdelningen inspekterade fastigheten den 1 juli 2020. 
Vid inspektion närvarade Kristofer Asplund från Miljö- och 
livsmedelsavdelningen samt sökande Ida Kjos och Lars Frölander. 

Övrigt skydd för området 

Östra Mälarens Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inom Östra Mälarens Vattenskyddsområde sekundär zon. 

Görvälnkilen 

Fastigheten ligger inom den regionala grönkilen Görvälnkilen, enligt den 
regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 för Stockholmsregionen. De gröna 
kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med värden för 
rekreation, natur- och kulturmiljö. De gröna kilarna kan långsiktigt förse 
invånare och bebyggelseområden med nödvändiga funktioner såsom 
rekreation, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. De gröna kilarna 
är viktiga för spridning av arter mellan de gröna värdekärnorna och andra 
livsmiljöer som finns inom alla kilar. 

Naturvärden 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. 

Kommunicering 
Förslag till beslut är ute på kommunicering. 

Lagstiftning 

Strandskydd 

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

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. 
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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) 

Beslutsmotivering 
Enligt Miljöbalkens 7 kap. 15 § råder det inom strandskyddat område bland 
annat förbud mot att uppföra nya byggnader. Således krävs en 
strandskyddsdispens för åtgärden i ansökan. En dispens får 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 (enligt 7 kap. 26 §). 

Det saknas en tomtplatsavgränsning på fastigheten, men det har funnits ett 
befintligt bostadshus på fastigheten sedan 1953, därmed kan det antas finnas en 
väl etablerad hemfridszon. Det befintliga bostadshuset är ett litet fritidshus på 
44 m2 vilket får anses generera en relativt liten hemfridszon. Att döma av hur 
tomten ser ut med entrén på huset vänt västerut, bort från Raskebodavägen, 
placeringen av befintliga rabatter och uthusen, även dom västerut från vägen 
sett, tyder på att den etablerade hemfridszonen till stor del sträcker sig västerut 
upp mot skogen snarare än österut mot Raskebodavägen (se bilaga 6). Vid 
granskning av flygbilder framgår det att fastigheten tidigare haft betydligt mer 
vegetation, i form av träd och buskar, och att bostadshuset från det att det 
byggdes 1953 fram till 2013 (se bilaga 7) väl avskilt från såväl 
Raskebodavägen som från skogsfastigheten norrut och Husby 1:20 söderut. 
Vid granskning av flygbilder från 2015 (bilaga 7) framgår tydligt hur 
avverkning på fastigheten gjort att bostadshuset synliggjorts från vägen på ett 
sätt som det inte varit tidigare. Detta understryks av avverkningen på den 
intilliggande skogsfastigheten, vilket gjorde att huset blev synligt på långt 
avstånd.  

Vid platsbesök den 1 juli 2020 framgick det dock att naturen var på väg att 
återta marken mellan bostadshuset och Raskebodavägen. Partiet mellan huset 
och vägen var vildvuxet och visade inga tecken på att brukas på något sätt (se 
bilaga 8). Även den befintliga vägen som tidigare lett upp mot huset var 
igenvuxen (bilaga 8). Det befintliga staketet som avgränsar fastigheten mot 
Raskebodavägen var till stora delar övervuxet och löper enbart i ett par 
sektioner längs med Raskebodavägen och avgränsar inte på något sätt mot 
intilliggande skogspartier (bilaga 8). Staketet får därför anses ha en begränsat 
avhållande effekt. 
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Sökande hänvisar till Bygg- och miljönämndens beslut från 2018 om att bevilja 
strandskyddsdispens för ett garage på området mellan Raskebodavägen och 
bostadshuset. I den bedömningen har man tittat på huruvida ett garage skulle få 
en avhållande effekt på allmänheten. Ett garage är en komplementbyggnad som 
inte genererar någon hemfridszon och är därmed inte jämförbar med den nu 
föreslagna åtgärden. Granskning av flygbilder innan 2015 i kombination med 
naturens återhävd på platsen gör även gällande att området inte är att betraktas 
som ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

Den föreslagna åtgärden innebär att det befintliga bostadshuset med samtliga 
komplementbyggnader på fastigheten kommer att rivas för att göra plats för ett 
bostadshus om 278 m2 (bilaga 9). Ungefär hälften av det nya bostadshuset 
kommer att ligga inom strandskyddat område och kommer vara placerat straxt 
ovanför det idag befintliga bostadshuset, från Raskebodavägen sett, med stora 
fönsterpartier som vetter mot vägen (bilaga 3). 

Enligt handboken för strandskydd Strandskydd - en vägledning för planering 

och prövning. Handbok 2009:4, kan en stor eller olämpligt placerad byggnad 
innebära att hemfridszonen utvidgas och att allmänheten avhålls från att 
använda ett strandområde som tidigare var tillgängligt. Det gäller inte bara den 
fysiska tillgången till strandområdena utan även allmänhetens rätt eller 
upplevelse att vistas i strandområdet eller deras uppfattning av möjligheterna 
att vistas i strandområdet. Även om ett nytt bostadshus placeras inom en redan 
etablerad hemfridszon, kan det således strida mot strandskyddsbestämmelserna 
om den nya byggnaden genererar en mer än obetydlig utökning av den redan 
etablerade hemfridszonen, se Mark- och miljööverdomstolens dom M 4851-10. 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att den sedan länge hävda 
hemfridszonen är relativt liten och sträcker sig väster ut från bostadshuset sett. 
Vidare bedöms att hemfridszonen i mycket begränsad utsträckning sträcker sig 
ner mot Raskebodavägen och i dagsläget inte spiller över till de intilliggande 
fastigheterna Husby 1:16 och Husby 1:20. Även om det i ansökan föreslagna 
bostadshuset är tänkt att placeras inom den redan etablerade hemfridszonen, 
kommer utformningen och storleken på huset att innebära att hemfridszonen  
utvidgas betydligt inom området ner mot Raskebodavägen, samt ut över 
intilliggande fastigheter Husby 1:16 och Husby 1:20.  

Raskebodavägen utgör den yttre gränsen för Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
och är en del av en längre motionsslinga som löper runt hela Örnässjön och 
som används flitigt i dagsläget. Längs Örnässjöns norra och västra del är 
Raskebodavägen den enda anlagda vägen som passerar genom naturreservatet. 
Marken öster om Raskebodavägen består av inhägnad betesmark. Medan 
skogsfastigheten, Husby 1:16, som angränsar till Husby 1:19 är den i dagsläget 
ena av två möjligheter att kunna lämna vägen och promenera i skogsmark 
nordväst om Örnässjön. Den andra möjligheten är skogsområdet mellan 
Raskebodavägen och bostadshuset på Husby 1:20. Den enligt ansökan 
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föreslagna byggnaden kommer att generera en stor utökad hemfridszon inom 
det strandskyddade området, som kommer begränsa allmänhetens tillgång till 
skogsområdena på de två intilliggande fastigheterna. Byggnaden riskerar även 
att få ett dominant uttryck i omgivningen, speciellt från Raskebodavägen 
norröver ifrån och riskerar att få en avhållande effekt för allmänheten att bruka 
motionsslingan i den utsträckning som den brukas idag. Åtgärden bedöms 
därmed inte vara förenligt med strandskyddets syfte om att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. 

Åtgärden bedöms riskera att medföra negativa konsekvenser för djur- och 
växtliv då en exploatering av området mellan bostadshuset och 
Raskebodavägen skulle medföra att man stänger passagen mellan skogspartiet 
på fastigheten Husby 1:20 och skogsfastigheten på Husby 1:16. 

Mot den samlade bedömningen ovan bedömer Miljö- och 
livsmedelsavdelningen att dispens inte kan beviljas för den enligt ansökan 
föreslagna åtgärden. Platsen för åtgärden inte kan anses vara ianspråktaget på 
ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Då 
åtgärden innebär en stor utökad hemfridszon, som begränsar allmänhetens 
möjlighet att använda ett strandområde som tidigare var tillgängligt, föreligger 
det inget särskilt skäl enligt 7 kap. 18b och 18c §§ Miljöbalken. Åtgärden 
bedöms inte vara förenlig med strandskyddets syften om att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, samt bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Därmed kan 
dispens inte beviljas utifrån 7 kap. 26 § Miljöbalken. 

Hänsyn till enskilda intressen 

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att enligt proportionalitetsprincipen 
i 7 kap. 25 § miljöbalken, mellan det allmänna intresset som strandskyddet ska 
skydda, och sökandens enskilda intresse av att utföra åtgärden, att 
strandskyddets allmänna intresse väger tyngre i detta fall. Fastigheten omfattas 
delvis av utvidgat strandskydd om 300 meter. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen motsätter sig inte en framtida utveckling av fastigheten 
men inte i den storleksordning och i det utförande som föreslagen åtgärd i 
ansökan. 

 

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. 
Enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, vilket 
ovanstående beslut bidrar till att göra. Förslaget medverkar också till arbetet 
med att nå Sveriges miljökvalitetsmål för ”God bebyggd miljö” samt bidrar till 
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att upprätthålla syftet med Lillsjön-Örnässjöns naturreservat om att främja 
friluftslivet. 

  

Samhällsbyggnadskontoret  

Jonny Hellman 

 

Miljö- och livsmedelschef Kristofer Asplund 

 Miljöinspektör 

 

Bilagor 
1. Områdeskarta 
2. Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 24 juni 2020 
3. Fasadritning, inkom 24 juni 2020 
4. Komplettering till ansökan om strandskyddsdispens, inkom 3 juli 2020 
5. Reviderad situationsplan, inkom 11 september 2020 
6. Hävd hemfridszon, som bedömd av Miljö- och livsmedlesavdelningen 
7. Flygbilder, årsvisa 
8. Fotografier från platsbesök 1 juli 2020 
9. Ansökan bygglov, inkom 29 maj 2020 
10. Utvidgat strandskydd, flygbild 2019 
11.  Juristutlåtande 
12. Yttrande kommunicering 

Beslut sänds till 
 Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun 

Delges 
 Sökande 
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Fastighet  

 

Adress (översikt)  

HUSBY 1:19
Fastighetsnyckel: 10341706 Uppdaterad datum: 2019-03-06

Distriktsnamn: Bro Allmän del senast ändrad: 19840403

Status: Levande Senast ändrad: 2018-08-09

19791 Bro













  sökan om strandskyddsdispens, bostadshus, HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 - BMN 20/0012-9 NAT.2020.638 Ansökan om strandskyddsdispens, bostadshus, HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 : Komplettering till ansokan om strandskyddsdispens

Subject:                             VB: Komplettering till ansökan om strandskyddsdispens NAT.2020.638
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Från:  
Skickat: den 3 juli 2020 21:23
Till: Kristofer Asplund <Kristofer.Asplund@upplands-bro.se>; Anna Davidson 
<Anna.Davidson@upplands-bro.se>
Kopia: 
Ämne: Komplettering till ansökan om strandskyddsdispens NAT.2020.638
 
Hej Kristofer och Anna,
 
Hoppas att ni båda mår bra i dessa tider. Förstått att ni samråder i detta ärende och att du Anna var 
involverad i det tidigare dispensärendet så jag skickar detta till er båda. Vi kompletterar härmed med skäl 
till vår ansökan enligt nedan. Vet ej hur formellt ni önskar det men har försökt att ge en beskrivning av 
tomten och våra planer. Återkom gärna om ni vill att vi kompletterar med något ytterligare. 
 
Skäl till ansökan om strandskyddsdispens
 
Bakgrund
Av kommunens översiktsplan framgår att exploatering i området kan ske på lucktomter och där 
befintlig bebyggelse redan förekommer. Mot bakgrund av detta lämnade kommunen 
förhandsbesked till bebyggelse av enbostadshus samt dispens från strandskydd avseende 
garage/förråd på den nedre delen av fastigheten Husby 1:19 i april 2018. 
 
Beskrivning av tomten
Tomten är konformad, smalast upptill och bredast nedtill. Tomten har en tydlig 
tomtavgränsning genom ett staket längst ned vid vägen, samt en privat infartsväg som går över 
tomten på höger sida, upp till det befintliga gula huset om ca 40kvm. Det gula huset är placerat 
inom strandskyddsområdet och uppfördes före det att beslut om utvidgat strandskydd fattats. 
Utöver det befintliga huset finns två mindre uthus, belägna strax ovanför det gula huset (även 
dessa delvis placerade inom området för strandskyddsområdet). En flaggstång markerar 
ytterligare tomtgränsen och ger en känsla av privatiserad mark på den övre högra delen av 
tomten. Ytterligare ca 30-50 meter längre upp på tomten finns ett rött, större uthus med dass 
och förråd (placerade utanför strandskyddsområdet). Samtliga uthus/förråd och det gula huset 
avses att rivas, för att inte ta för mycket av tomten i anspråk vid nybyggnationen. Foton bifogas. 
På dessa syns även tydligt hur tomten i sin helhet får anses privatiserad alltredan.
 
Planerad bebyggelse
Vi sökte under våren 2020 bygglov för att uppföra ett enbostadshus, och enskilt avlopp på 
fastigheten. Huset har ritats av arkitekt med syfte att passa in i den omgivande naturen. I 
enlighet med tidigare beviljad strandskyddsdispens samt förhandsbesked, har avsedd 
bebyggelse planerats för att uppfylla det krav som angavs i beslutet om dispens för strandskydd 
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samt förhandsbeskedet till bygglov. Panelen ska således vara en träpanel med dämpad färgskala 
som grånar med tiden, för att på bästa sätt smälta in i omgivningen. 
 
Ambitionen med huset är att bygga så giftfritt och hållbart som möjligt med mindre påverkan på 
miljö och människa. Fönstren på husen har valts med tanke på att framkalla ytterligare känsla av 
att huset utgör ”en del av naturen” och inte en stor träkloss som förstör den vackra naturen. 
Husets placering har valts med tanke på strandskyddet, och placerats så långt upp som möjligt, 
men samtidigt med sådan placering att inte alltför mycket åverkan på naturen, i form av 
sprängning, ska behöva vidtas. Placeringen av huset ligger även på sådan höjd som krävs för att 
väg med tillåten lutning ska kunna göras till huset. Huset har placerats ovanför det befintliga 
gula huset, och till ca hälften utanför strandskyddet, och till hälften (8-10 m), inom 
strandskyddat område. 
 
Dispensskäl
Vi hänvisar till beslut från Upplands-Bro miljönämnd, daterat den 2018-06-13, i ärende 
”NAT.2018.112” där dispens lämnats för uppförande av garage/förråd längst ned på fastigheten 
Husby 1:19 samt tillfartsväg, då miljöavdelningen bedömt att fastigheten redan är 
ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. I nämnda 
beslut angav även miljönämnden att ny väg upp till det nya tänkta bostadshuset inte inkräktade 
på strandskyddet (trots att den ligger inom det strandskyddade området), då den delen ligger 
inom en väletablerad tomtplats, vilket är i linje med vår uppfattning. Beslutet överklagades ej av 
Länsstyrelsen. 
 
Mot bakgrund av ovan angivna skäl önskar vi således att söka dispens från strandskyddet. Vi 
anser att skäl till dispens finns då tomten alltredan är ianspråktagen på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, med önskad placering av det nya bostadshuset. Skäl 
som anges är alltså att ärendet uppfyller 7 kap 18 c § punkt 1 i
miljöbalken. Vi menar även att önskad åtgärd inte strider mot strandskyddets syften eller de 
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.
 
Med vänliga hälsningar,
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Huset sett från Raskebodavägen 
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Staketet upphör och är överväxt 
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Till vänster befintligt fritidshus, rakt fram anlagd rabatt och mindre komplementbyggnad 

 

Bild tagen framför komplementbyggnad ner mot bostadshuset 
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Bild tagen ner mot Raskebodavägen, bostadshuset till vänster i bild 

 

Bild på området mellan bostadshuset och Raskebodavägen, bilden är tagen från den igenväxta 

uppfarten mot skogspartiet på fastigheten Husby 1:20 
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Bild tagen från infarten på fastigheten, till höger kan man urskilja den igenväxta uppfarten till huset 

 

Den större komplementbyggnaden som ligger en bit ovanför den övriga bebyggelsen, från vägen sett 

och som inhyser dass och förråd. 
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Bild mot skogsfastigheten Husby 1:16, norr om Husby 1:19, bostadshuset synligt till höger i bild 
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november 9, 2020

 
1:1 835,24

o

50 0 50 100 [m]

Utvidgat strandskydd, flygfoto 2019

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Fastighet  

 

Adress (översikt)  

HUSBY 1:19
Fastighetsnyckel: 10341706 Uppdaterad datum: 2019-03-06

Distriktsnamn: Bro Allmän del senast ändrad: 19840403

Status: Levande Senast ändrad: 2018-08-09

19791 Bro
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                        Till: Kristofer Asplund 
Samhällsbyggnadskontoret, Miljöavdelningen  

 

 

Yttrande avseende diarienummer: NAT.2020.638; Kommunicering 
av förslag till beslut om Ansökan om strandskyddsdispens, 
bostadshus på fastigheten Husby 1:19 

 

Inställning 
Sökanden motsätter sig Miljöavdelningens förslag till beslut och redogör för sin 
inställning nedan. 

1. Allmänt om områdets beskaffning  
Sökanden anser att Miljöavdelningen ej tagit till sig rådande förutsättningar och 
omständigheter på ett korrekt sätt, varför klargöranden bör göras. Det stämmer att 
fastigheten, Husby 1:19 (“ Fastigheten”), är belägen utanför detaljplanerat område, 
men som Miljöavdelningen tidigare uttalat “inom sammanhållen bebyggelse” 1. 
Kommunen har även påbörjat arbetet med detaljplan samt kommunalt vatten och 
avlopp på området, som alltså ska utökas med ytterligare bebyggelse - i närtid. På 
kommunens hemsida framgår även att “Avsikten är att utveckla området till en 
levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och 
verksamheter.” 

Fastigheten ligger alltså i ett område med sammanhållen bebyggelse som framöver 
även ska utökas till att omfatta fler bostadshus. Husbyvägen löper från hästgården 
Husby Gård och övergår sedan till Raskebodavägen som sträcker sig bort till 
Örnäsgården. Det är ett trevligt motionsspår som sträcker sig jämte sjön och åkrar. 
För den gående som tar sig fram längst Husbyvägen och sedermera 
Raskebodavägen syns ett tjugotal vackra och ståtliga villor, såväl fritidshus som 
permanentbostäder i nära eller direkt anslutning till vägen på ena sidan och 
åkermark och glimtar av Örnässjön på den andra sidan. En fastighet är vidare 
belägen vid strandkanten och bebyggd med ett vackert rött hus, omgivet av två stora 
hästhagar. Den förbipasserande ges intrycket av att både området neråt vattnet, 
under vissa delar, och ovanför vägen är privatiserat, genom den befintliga 
bebyggelsen och hur landskapet är använt.  

1 Se s. 2 i delegationsbeslut från Miljökontoret av den 13 juni 2018 avseende Fastigheten, 
diarienummer NAT.2018.112. 
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Vid samtliga fastigheter framgår vägnummer och avfallstunnor står längst ned vid 
vägen, intill respektive uppfart. Den ifrågavarande Fastigheten har precis som övriga 
fastigheter i området, ett eget staket, en egen skylt som läser “Raskebodavägen 15”, 
två stora avfallstunnor (som möter den förbipasserande nere vid vägen), en 
sommarstuga med stora fönster ned mot vägen och flertalet uthus. En flaggstång 
syns högt upp på Fastigheten vid tomtgränsen som vetter mot Husby 1:16. Från 
Fastigheten sett ligger en stor inhägnad hästhage och därefter breder Örnässjön ut 
sig. Sjön syns mellan den täta växtligheten nere vid strandkanten under höst och 
vinter. Under vår och sommarhalvåret är sjön både svår att nå och se från 
Fastigheten. Det finns ingen tydlig strandlinje för allmänheten att nå eller vistas på. 
Den som vill nå sjön behöver ta sig över häststängsel och genom hästhagen. 

2. Bemötande av skäl för nekad dispensansökan  
Sökanden vill göra Miljöavdelningen varse om felaktighet i det kommunicerade 
förslaget till beslut. Miljöavdelningen anger att ett bostadshus om “drygt 278 kvm” 
byggnadsarea sökts för. Det är fel. Bygglovsansökan omfattar ett bostadshus om 
263 kvm byggnadsarea, varav ca 50 kvm utgör garage. Det ska även initialt 
påminnas om att det tilltänkta bostadshuset ska placeras längre upp på tomten och 
således längre bort från Raskebodavägen och det strandskyddade området, i 
förhållande till det befintliga huset.  

Miljöavdelningen hävdar att “ åtgärden skulle innebära en kraftigt utökad hemfridszon 
och innebära att allmänheten avhålls från att använda ett strandskyddat område som 
tidigare var tillgängligt på såväl fastigheten Husby 1:19 som de intilliggande 
fastigheterna Husby 1:16 och Husby 1:20 .” Sökanden motsätter sig detta påstående. 
De få meter som ligger inom det strandskyddade området och vetter mot Husby 1:16 
har i dagsläget ett uthus, ett hus med köksfönster och en infartsväg. Uppförandet av 
ett nytt bostadshus skulle innebära att ett smalt köksfönster, ett fönster med tätt 
raster över och en uppfartsväg skulle synas från fastigheten Husby 1:16. I och med 
uppförandet av vägen kommer även en ännu tydligare tomtavgränsning göras mot 
Husby 1:16. Uppförandet av det nya bostadshuset kommer således inte att förändra 
varken hemfridszonen i någon större utsträckning eller möjligheten till att nyttja 
eventuell mark som tidigare varit tillgänglig för allmänheten.  

Vad gäller den del som vetter mot Husby 1:20 ligger ett vedskjul på Husby 1:19 intill 
tomtgränsen. Det hus som sökanden önskar uppföra har inga fönster mot Husby 
1:20, utan enbart yttervägg och garagets baksida. Uppförande av ett nytt bostadshus 
kommer således inte heller här att i någon märkbar utsträckning påverka 
hemfridszonen eller tillgängligheten för allmänheten.  

Det ska även framhållas att den befintliga bebyggelsen på Fastigheten är relativt 
utspridd och skapar en etablerad tomtplats genom rabatter, uthus, flaggstång, 
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gräsmatta, väg och staket. Det bostadshus som sökanden önskar uppföra ligger 
innanför den befintliga och etablerade tomtplatsen.  

Miljöavdelningen har vidare gjort en felaktig tolkning av det befintliga husets 
hemfridszon. Det befintliga huset har små fönster på de sidor som vetter mot Husby 
1:16 och Husby 1:20, och ett stort fönster ned mot vägen och vattnet. Vid tiden då 
huset byggdes var dessa stora fönsterpartier ovanliga varför det är uppenbart att den 
tidigare ägaren avsett att nå så mycket av utsikten nedåt åker och sjö som möjligt. 
Även planritningen med stort allrum nedåt sjön ger tydligt uttryck för detta. Det 
förekommer ett flertal uthus på fastigheten, det stämmer att de båda är placerade 
ovanför det befintliga huset, men med fönster och altaner nedåt sjön. Att uthus ej 
placerats nedanför huset torde till stora delar handla om fastighetens vegetation som 
gör det svårare nedanför huset. På den sidan av huset som vetter mot Husby 1:20 
finns en liten uteplats med utemöbler som också den vetter ned mot sjön och 
skogen. Mot bakgrund av spridningen över hela Fastigheten av de olika uthusen och 
fritidshuset kan den befintliga hemfridszonen inte bedömas vara mycket liten, vilket 
Miljöavdelningen vill hävda.  

Miljöavdelningen gör gällande att det vid platsbesök den 1 juli 2020 framgick att 
naturen var på väg att återta marken mellan bostadshuset och Raskebodavägen då 
partiet mellan huset och vägen var vildvuxet och inte visade tecken på att brukas. 
Mer växtlighet förekommer normalt sett på sommaren. Sökanden hade vidare inte 
hållit rent på Fastigheten under våren då sådana åtgärder syntes överflödiga i 
väntan på bygglov och kommande åverkan. Sökanden har dock städat på sin 
Fastighet under hösten och bifogar nya bilder tagna den 14 november 2020. 
Staketet och väg är väl synligt och har en tydlig avhållande och effekt. Särskilt 
tillsammans med övriga delar såsom avfallstunnor och gatunamnsskylt vid infarten, 
se bifogade bilder. Således torde inte Miljöavdelningen ha något att anmärka på i 
den delen längre.  

Sökanden vill återigen påminna Miljöavdelningen om vad som tidigare 
kommunicerats avseende Fastigheten. Oaktat att det tidigare beslutet avsåg 
dispensansökan för garage och väg uttalas tydligt att “ Miljöavdelningen bedömer att 
platsen för åtgärden betraktas som redan ianspråktagen och tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljöavdelningen 
bedömer att åtgärden i ansökan inte strider mot strandskyddets syften eller de 
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken .”2 Sökanden delar den uppfattningen. Det är 
för den förbipasserande tydligt att Fastigheten redan tagits i anspråk. Sökanden har i 
sin dispensansökan redogjort mer i detalj varför. 

Det tilltänkta huset är ritat av arkitekt för att på ett naturligt sätt smälta in i 
omgivningen och inte verka olämplig eller avhållande. Miljöavdelningen gör gällande 

2  Se s. 2 i delegationsbeslut från Miljökontoret av den 13 juni 2018 avseende Fastigheten, 
diarienummer NAT.2018.112. 
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att “även om ett nytt bostadshus placeras inom en redan etablerad hemfridszon, kan 
det strida mot strandskyddsbestämmelserna om den nya byggnaden genererar en 
mer än obetydlig utökning av den redan etablerade hemfridszonen, se Mark- och 
miljööverdomstolens dom M 4851-10” . Det är sökandens bestämda uppfattning av 
den tilltänkta bebyggelsen inte kommer att påverka hemfridszonen mer än en 
obetydlig ökning.  

Det ska även framhållas att det rättsfall som hänvisas till skiljer sig från situationen 
som nu är för handen.  Miljöavdelningen hänvisar till MÖD 4851-10 för att ge stöd för 
avslag till sökandens dispensansökan. Rättsfallet har dock flertalet olikheter och 
relevansen bör således starkt ifrågasättas. Fastigheten i det fallet låg väldigt avskilt 
på en plats som var fullt tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen hade vid 
platsbesök konstaterat att de befintliga byggnaderna var i dåligt skick och ingen 
annan bebyggelse fanns i närheten, och omgivningen upplevdes som ganska 
opåverkad. Större delen av den planerade vägen planerades att följa strandlinjen. 
Länsstyrelsen menade att den avhållande effekten kunde bli så stor att människor 
drog sig från att gå förbi i närheten av huset och därmed undvek att gå ut på halvön. 

Vad gäller Fastigheten i förevarande fall förekommer som sagt omkringliggande 
bebyggelse som även inom kort ska förtätas. Uppförandet av det tilltänkta 
bostadshuset kommer inte att påverka det sätt på vilket allmänheten rör sig i 
området. Den naturliga passagen för människor som rör sig i området är längst med 
Husbyvägen och Raskebodavägen. Det är inte en naturlig passage att röra sig över 
den lilla del av Fastigheten som är belagd med strandskydd. Fri passage till vattnet 
kommer alltjämt att finnas efter önskad bebyggelse. 

I det nämnda rättsfallet bedömde Länsstyrelsen sammantaget att den planerade 
ersättningsbyggnaden för bostadshuset skulle medföra att allmänhetens möjligheter 
att använda strandområdet avsevärt skulle försämras, varför dispens ej lämnades. I 
förevarande fall är situationen dock en helt annan, vilket sökanden tydligt redogjort 
för ovan. En tolkning till stöd för avslag av sökandens dispensansökan genom 
hänvisning till nämnda rättsfall bör därför starkt ifrågasättas.  

3. Naturvärden av kommunalt intresse 
Sökanden känner till att det finns en naturinventering av Upplands-Bro kommun som 
är drygt 30 år gammal, vilken anger att Örnässjön och Lillsjön med omgivningar 
innefattar "naturvärden av kommunalt intresse ". Det ska här framhållas att 
Miljöavdelningen genom beslut 2018 angav att “ Åtgärden bedöms inte heller 
väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växter på platsen .”3  

3  Se s. 3 i delegationsbeslut från Miljökontoret av den 13 juni 2018 avseende Fastigheten, 
diarienummer NAT.2018.112. 
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4. Strandskyddets syfte och proportionalitetsbedömning 
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. Uppförande av det tänkta bostadshuset kommer inte att på något sätt hindra 
eller avhålla allmänheten från strandområdet eller orsaka försämrade livsvillkor för 
djur och växtliv på land och i vatten.  

Vidare ska det enligt 7 kap 25 § Miljöbalken 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. Den önskade åtgärden som sökanden sökt dispens för innebär en 
mycket liten inskränkning av den strandskyddade delen runt Örnässjön. Huset ska 
uppföras nästan 300 meter från stranden och på en tomt som redan är tagen i 
anspråk genom bebyggelse, växtlighet, staket, väg, avfallstunnor, sandbehållare, 
flaggstång, anlagda rabatter och buskar etc. Åtgärden kommer inte att i märkbar 
mån påverka hemfridszonen eller allmänhetens tillgänglighet. Åtgärden strider heller 
inte mot strandskyddets syften, dvs att ge människor tillgång till strandområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående kan ett avslag avseende dispensansökan på 
Fastigheten inte anses proportionerlig i förhållande till sökandens rätt till att nyttja sin 
mark. Ett avslag av dispensansökan i förevarande fall strider således mot 
proportionalitetsprincipen. 

5. Tveksam hantering av ärendet 
Avslutningsvis vill sökanden påpeka att det är ytterst beklagligt att kommunen givit 
en fastighetsägare ett jakande beslut med motivering om redan ianspråktagen mark 
för att två år senare (för ny fastighetsägare) föreslå avslag med motivering som står i 
direkt strid med vad som tidigare beslutats. Det är både problematiskt ur en 
rättssäkerhetssynpunkt och principen om likabehandling.  

Sökanden motsätter sig således förslag på beslut och yrkar att byggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med sökandens inställning. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 
   
Bygglovsavdelningen 
   
Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-11-13 BMN 20/0012  

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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BYGG.2020.186 Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, HUSBY 1:19,  

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Husby 1:19 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 

Bygglov      15 893 kr 

Reducering                                     -9 536 kr 

Startbesked                                    21 853 kr 

Kommunicering                              1 892 kr 
Kungörelse                              277 kr 

 
Summa      30 379 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 ansökt om att bygga ett bostadshus. Det befintliga fritidshuset 
rivs. Åtgärden kräver inte rivningslov eftersom byggnaden är utanför 
detaljplan. Rivningen hanteras som en rivningsanmälan vid tekniskt samråd.  

Det nya bostadshuset har en bruttoarea på ca 349 kvadratmeter. Bostadshuset 
placeras inom strandskyddat område. 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-11-13 BMN 20/0012 

 
 

 

Kontoret gör bedömningen att åtgärden följer översiktsplanen och 
förhandsbeskedet. Sökandes förslag är välanpassad till platsen och det gör att 
landskapsbild inte påverkas negativt. Byggnaden är något större än som var 
tanken i förhandsbeskedet. Dock är byggnaden i suterräng och det gör att 
byggnaden upplevs vara väl anpassad i landskapet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av bostadshus på fastigheten Husby 1:19 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-05-29 

 Reviderad situationsplan som inkom 2020-09-07 

 Planritning nedre våning som inkom 2020-09-07 

 Plan- och sektion som inkom 2020-05-29 

 Fasadritningar som inkom 2020-05-29 

 Yttrande Husby 1:16 som inkom 2020-07-01 

 Yttrande Husby 1:20 som inkom 2020-07-05 

 Yttrande Husby 1:20 som inkom 2020-06-30 

 Vattenprov som inkom 2020-05-29 

 Borrbevis vatten som inkom 2020-05-29 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har ansökt om att bygga ett bostadshus. Det befintliga fritidshuset 
rivs. Åtgärden kräver inte rivningslov eftersom byggnaden är utanför 
detaljplan. Rivningen hanteras som en rivningsanmälan vid tekniskt samråd.  

Det nya bostadshuset har en bruttoarea på ca 349 kvadratmeter. Bostadshuset 
placeras inom strandskyddat område. 

Förutsättningar 

Den föreslagna åtgärden är belägen utanför detaljplanerat område och berörs 
inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten ligger invid Raskebodavägen i 
utkanten av den sammanhållna bebyggelsen i området Eriksberg-Raskeboda. 
Tomten ligger i ett sluttande skogsbryn som vetter ut mot åkermark och 
Örnässjön, vars strandlinje är cirka 240 meter från fastighetsgränsen till Husby 
1:19. Ett fåtal större tallar växer mitt på tomten och fastigheten kantas söderut 
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mot närmaste granne av ett högre skogsparti som begränsar insynen mellan 
fastigheterna. Den samlade bebyggelsen som fastigheten i viss mån ansluter till 
är ursprungligen av fritidshuskaraktär med småskaliga byggnader. Området har 
mer och mer utvecklats med bostäder för permanent bruk och ett flertal 
modernare och mer storskaliga hus har tillkommit i Eriksberg-Raskeboda. 
Storleken på bostadshusen i området varierar mellan cirka 100 och 200 
kvadratmeter byggnadsarea. På fastigheten finns ett befintligt fritidshus på 44 
kvadratmeter. 

Husby 1:19 berörs, i den östliga delen, av det utvidgade strandskyddet för 
Örnässjön cirka 60 meter in på fastigheten. Det befintliga fritidshuset ligger 
inom strandskyddsområdet.   

Ett ärende om strandskyddsdispens finns och handlägges parallellt med detta 
ärende. 

Det finns ett beviljat förhandsbesked från Bygg- och miljönämnden från april 
2018. I förhandsbeskedet beslutades om följande villkor: 

-Byggnaderna ska utformas med hänsyn till landskapsbilden och den 
omkringliggande bebyggelsen. 

-I samband med ansökan om bygglov ska även en ansökan om enskild 
avloppsanläggning skickas in till Bygg- och miljönämnden. Startbesked ska 
inte ges utan tillstånd för enskild avloppsanläggning. Provtagning av 
vattenkvalitet ska även utföras vid ansökan om bygglov. 

Tillgänglighet 

Föreslaget bedöms uppfylla tillgänglighetskrav enligt Boverkets Byggregler 
och PBL vad gäller invändiga krav i bostaden samt tillgänglighet och access till 
bostadshus.  

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 
avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Vatten och avlopp 
I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016, anges att 
området prioriteras för anslutning av kommunalt vatten och avlopp förutsatt att 
bebyggelseutvecklingen är mycket återhållsam. 

Fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Åtgärden kräver därför anordnande av enskilda anläggningar för vatten 
och avlopp. I kommunens förslag till VA-plan anges att området Eriksberg-
Raskeboda är i stort behov av anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 
Enligt planen är en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp preliminärt 
aktuell i området någon gång mellan 2020 och 2028.  
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Sökande har angett att bostadshuset föreslås att försörjas med vatten från 
befintlig borrad brunn på grannfastigheten. Kapaciteten och kvaliteten på 
vattnet från den befintliga brunnen framgår av ansökan. 

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats till berörda sakägare 28 augusti 2020.  

Det har kommit in två yttranden från samma fastighetsägare emot förslaget. 
Yttrandena avsåg huvudbyggnadens placering närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
Det gäller fastighetsägarna av Husby 1:20. Sökande har reviderat detta och 
skickat in ett nytt förslag. Som är det aktuella förslaget. 

Utformning och skäl till beslut 
Kontoret gör bedömningen att åtgärden följer översiktsplanen och 
förhandsbeskedet. Sökandes förslag är välanpassad till platsen och det gör att 
landskapsbild inte påverkas negativt. Byggnaden är något större än som var 
tanken i förhandsbeskedet. Dock är byggnaden i suterräng och det gör att 
byggnaden upplevs vara väl anpassad i landskapet. 

Kontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av bostadshus på fastigheten Husby 1:19 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

Barnperspektiv 

Förslaget möjliggör ett lantligt boende för barn vilket kan bli en god miljö för 
barn att leva och utvecklas i. 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-05-29 

2. Reviderad situationsplan som inkom 2020-09-07 

3. Planritning nedre våning som inkom 2020-09-07 

4. Plan- och sektion som inkom 2020-05-29 

5. Fasadritningar som inkom 2020-05-29 

6. Yttrande Husby 1:16 som inkom 2020-07-01 

7. Yttrande Husby 1:20 som inkom 2020-07-05 

8. Yttrande Husby 1:20 som inkom 2020-06-30 

9. Vattenprov som inkom 2020-05-29 

10. Borrbevis vatten som inkom 2020-05-29 

 

Beslut sänds till 
 Sökande med delgivningskvitto 
 Husby 1:20 med delgivningskvitto 

 
Meddelande om kungörelse: 

 Husby 1:16 
 Husby 1:12 

 
 















130 BYGG.2020.186 Bygglov för nybyggnad av bostadshus, HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 - BMN 20/0012-6 BYGG.2020.186 Bygglov för nybyggnad av bostadshus, HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 : Reviderad situtationsplan RevB

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

1:500

VILLA LYKKE

BYGGLOVSHANDLINGAR

BET ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

L.G L.G

NYBYGGNAD AV VILLA

A-01-1-100

SITUATIONSPLAN

HUSBY 1:19

 UPPLANDS BRO KOMMUN

55

4
7

3
05

7 4

15 10

6 20

20

1 5

8
63

2
77

8
8

6
82

6
5

4
5

-117,01-

-1
7,6

0-

-102
86-

-5
6,7

5-

8 00%

8 00%

3
9

32

40

36

35

34

33

41

MK +38 70

MK
 
38

7

RA
SK

EB
OD

AV
ÄG

EN

8 00%

8 0 %

8 00%

8 00%

37

k

d e

d k

SH +37 64

+37 29

+37 6

+37 29
+37 64

+36 24

+3 94

N

SITUATIONSPLAN
1:500

2020 09 01

(A3 FORMAT)









130 BYGG.2020.186 Bygglov för nybyggnad av bostadshus, HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 - BMN 20/0012-6 BYGG.2020.186 Bygglov för nybyggnad av bostadshus, HUSBY 1:19, Raskebodavägen 15 : Yttrande Husby 1:16

Från: Arne Thorfinn
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia:
Ärende: Bygg.2020.186. Grannhörande
Datum: den 1 juli 2020 15:52:22

Samhällsbyggnadskontoret.                  Linköping 1 juli 2020
Bygglovsavdelningen
Att: Erik Sandqvist

Som ägare till fastigheten Husby 1:16 vill jag meddela att jag inte har några invändningar mot bygglov på
fastigheten Husby 1:19.

Mvh

Skickat från min iPad
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Från: Kommun
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: Erik Sandqvist
Ärende: VB: Angående Grannhörande för bygglov Husby 1:19
Datum: den 30 juni 2020 14:38:08
Bilagor: Husby.zip

 
 
Från kommun@
//Linda på kontaktcenter
 

Från:  
Skickat: den 30 juni 2020 12:10
Till: Bygg- och miljönämnden <Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>
Kopia: Kommun <kommun@upplands-bro.se>
Ämne: Angående Grannhörande för bygglov Husby 1:19
 
Hej
 
Till: Erik Sandqvist
 
Vi fick ett brev från er avseende Grannhörande för bygglov för Husby 1:19, diarienummer BYGG
2020.186 och har några frågor som vi skulle vilja ha ett svar på.
 
Vi har varit på plats på vår tomt Husby 1:20 för att försöka bilda oss en uppfattning var fastigheten
som de önskar bygga på Husby 1:19 kommer att ligga i förhållande till vår tomt och byggnader,
vi tycker inte att det finns tydliga markeringar för var tomtgränserna går, det var därför lite svårt att få
en bra uppfattning om hur det kommer att se ut, vem är det som har ansvar för se till att det
finns tydliga markeringar för tomtgränser?
 
När det gäller situationsplanen så ser det ut som den nya fastigheten planeras att ligga ca: 1,5 meter
från vår tomtgräns Husby 1:20, se punkt 1 på dokument Situationsplan_Husby_1_19.png
stämmer det att fastigheten ligger så nära vårt tomtgräns, brukar det inte vara minimum 4,5 meter
från grannens tomtgränsen som gäller, varför har man valt att placera fastigheten så nära
vår tomtgräns men så långt från den andra tomtgränsen till höger?
 
Om man tittar på situationsplanen på Husby 1:19 så är denna tomt bredare längre ned och
avsmalnande längre upp där man planerar att bygga fastigheten, vad betyder de rutor som visas
utanför tomtgränsen på Husby 1:19 och in på Husby 1:20? se punkt 2 på dokument
Situationsplan_Husby_1_19.png
 
När det gäller el och telefon ledningar till Husby 1:19 så är de dragna rakt över tomten för Husby
1:20, är detta något som kommer dras om nu när man kommer att bygga ett nytt hus på Husby 1:19?
 
Bifogar även en ritning på Husby 1:20, det står servitut längst ner på ritningen, vad betyder det
egentligen, det finns fyra streckade linjer längs ner vid vägen, var slutar marken för Husby 1:20,
ingår vägen eller någon liten del på andra sidan vägen till Husby 1:20?
 
 
Med vänlig hälsning
 

, Kungsängen
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 
   
Bygglovsavdelningen 
   
Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

   BMN 20/0012  

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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BYGG.2020.368 Bygglov för uppförande av 
plank, KVISTA 1:7,  

Förslag till beslut 
1 Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av plank på 

fastigheten Kvista 1:7 med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen, PBL. 
2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 
       Bygglov                          3 973 kr 

     Startbesked                     4 257 kr 

       Underrättelse:       892 kr 

         Kungörelse:       277 kr       

         Summa                         10 399 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 om att bygga plank på 
fastigheten Kvista 1:7. Planket är ungefär 2 meter högt och byggs runt 
fastigheten mot huvudvägen.  

Förslaget bedöms vara välanpassad till landskapet enligt interna remisser. 
Förslaget bedöms också uppfylla tekniska förutsättningar enligt Trafikverkets 
riktlinjer. 
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Förslaget uppfyller också ett syfte att hälsoaspekterna av bullerfri miljö och 
god boende miljö uppfylls. 

Kontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av plank med stöd av 9 kap 31 §, PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-10-26 

 Fasadritning som inkom 2020-10-26 

 Fasadritning som inkom 2020-10-26 

 Förslag till kontrollplan som inkom 2020-10-26 

 Teknisk beskrivning som inkom 2020-10-26 

 Fotografier som inkom 2020-11-02 

 Första yttrande från Trafikverket som inkom 2020-11-10 

 Senaste yttrande från Trafikverket som inkom 2020-11-20 

 Situationsplan som inkom 2020-11-23 

 Brev/skrivelse om planket och siuationsplanen som inkom 2020-11-23 

 Remissvar bygglovsarkitekt som inkom 2020-11-04 

 Remissvar Översiktsplanering som inkom 2020-11-11 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har kommit in med en bygglovsansökan om att bygga plank på 
fastigheten Kvista 1:7. Planket är ungefär 2 meter högt och byggs runt 
fastigheten mot huvudvägen.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan. Huvudvägen som passerar vid 
fastigheten är Trafikverket vägghållare för. 

Buller 
Enligt ett ärende hos Trafikverket är  den beräknade ekvivalenta ljudnivån 
(Leq24) vid bostadshuset närmast vägens mest bullerutsatta fasad är 59 dBA, 
och den maximala ljudnivån (Lmax ) är 74 dBA. De beräknade bullernivåerna 
inomhus är Leq24 32 dBA och Lmax 47 dBA. 
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Yttranden 
Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap 25 §,PBL. Sista dag att 
komma med yttranden var 18 november 2020. Trafikverket har också fått en 
remiss då de är väghållare för huvudvägen intill fastigheten. 

Det har också skickats ett andra grannhörande till delägande sakägare av 
samfälligheten för vägen. Det har inte inkommit några yttranden för dessa 
intressenter.  

Trafikverket har kommit in med ett yttrande först att planket behöver placeras 
minst 5 m från beläggningskant för att vara förenligt med kraven enligt 
VGU(Vägar och gators utformning). Sökande har reviderat detta i sin senaste 
revidering till kommunen. 

Ärendet har också remitterats internet till Översiktsplanering och till 
bygglovsavdelningens arkitekt. Båda avdelningarna har meddelat att ett två 
meter plank i faluröd kulör passar väl in i landskapet. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget bedöms vara välanpassad till landskapet enligt interna remisser. 
Förslaget bedöms också uppfylla tekniska förutsättningar enligt Trafikverkets 
riktlinjer. 

Förslaget uppfyller också ett syfte att hälsoaspekterna av bullerfri miljö och 
god boende miljö uppfylls. 

Kontoret förslår att Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av plank med stöd av 9 kap 31 §, PBL. 

Barnperspektiv 
En god miljö för barn är viktigt att växa upp i. En miljö fri från buller är viktigt 
för alla barn. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf. Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-10-26 

2. Fasadritning som inkom 2020-10-26 

3. Fasadritning som inkom 2020-10-26 

4. Förslag till kontrollplan som inkom 2020-10-26 

5. Teknisk beskrivning som inkom 2020-10-26 

6. Fotografier som inkom 2020-11-02 

7. Första yttrande från Trafikverket som inkom 2020-11-10 

8. Senaste yttrande från Trafikverket som inkom 2020-11-20 

9. Situationsplan som inkom 2020-11-23 

10. Brev/skrivelse om planket och siuationsplanen som inkom 2020-11-23 

11. Remissvar bygglovsarkitekt som inkom 2020-11-04 

12. Remissvar Översiktsplanering som inkom 2020-11-11 

 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 
 
Meddelande om kungörelse 

 Trafikverket 
 Upplands-Bro Kommun 
 Kvista 2:5 
 Bro-Önsta 2:10 
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Kompletterarade min ansökan med en Kontrollplan som jag mailade in - då jag ej hittar den
möjligheten här
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Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) 

   
Mur och plank 

 

 
Sida 1 

 

En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder.  
Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. Inlämna till Miljö- och byggnadsnämnden i ihop med anmälan/ansökan. 

Fastighetsbeteckning Upprättad datum Diarienummer 

 

Byggherre BH 
Företag  / För- och efternamn Telefon 

Entreprenör E 
Företag För- och efternamn Telefon 

SK – Person med specialkompetens eller firma som utför kontrollen 

 

Kontrollen avser Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot 
(underlag) Signatur och datum 

Placering  BH / E Mätning Beviljat bygglov  

Dränering BH / E Okulärbesiktning BBR 6:53222  

Kontroll av konstruktionslösning/Bärförmåga BH / E Okulärbesiktning / 
Beräkning 

K-ritning  

Tillgänglighet och användbarhet på tomt BH / E Okulärbesiktning / 
Mätning 

BBR 3:12   

Skydd mot olyckor på tomter BH / E Okulärbesiktning BBR 8:9  

Åtgärdens placering och utformning överensstämmer med beviljat 
bygglov 

BH / E Okulärbesiktning Beviljat bygglov  
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Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) 

   
Mur och plank 

 

 
Sida 2 

 

Underskrift (Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.) 

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts 

 
 
_____________________________ 
Byggherre (underskrift, ort samt datum) 

 
 
 
_________________________________________ 
Entreprenör (utförande entreprenör) (underskrift, ort samt datum) 

  
Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Undertecknad kontrollplan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för att få 
slutbesked. Kom ihåg att åtgärden inte får tas i bruk innan slutbesked erhållits. 
Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din ansökan. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i 
register av Miljö- och byggnadsnämnden och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter kan komma att utlämnas i enlighet med 
offentlighetsprincipen. 
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Konstruktion 
Stommen till planket kommer byggas av tryckimpregnerat trä - stolpar cc3000mm 70x70mm 
samt liggande reglar av 45x95mm 
Planket kommer täckas av lockläckt, 21x170mm samt lock 21x44mm, färg falurött. 
Täckning mot mark utgöres av underhållsfri fibercementskiva 
Plintarna kommer gjutas på plats efter borrning med 200mm borr, de blir således ca 250mm 
breda, ca 700mm djupa med ingjutna plintjärn i metall. 
Planket kommer följa den nuvarande lutningen av marken - och vara horisontellt i överkant. 
Troligen går sektion A samt B att ha med samma höjd på alla sektioner, dvs horisontella i 
överkant. Sektion C samt D kommer ha en sk trappvis förhöjning och dessa skall fördelas så lika 
det är möjligt för att få symmetri i planket. 
Höjden på respektive staketsektion skall ej uppgå till över 2m, dock vid sk trappning kan detta 
bli högre pga markens utformning - gissningsvis dock ej högra än 2,1m 
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Från:
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia:
Ärende: VB: Svar ang TRV 2020/118923 Plank på fastigheten Kvista 1:7 Upplands-Bro BYGG 2020.368
Datum: den 20 november 2020 17:17:51

Hej
 
Här kommer slutgiltigt yttrande angående plank på fastigheten Kvista 1:7, BYGG 2020.368.
 
Planket ska placeras minst 5 m från beläggningskant för att vara förenligt med kraven enligt VGU.
 
 
 
Till Göran får jag bara be om ursäkt att du fick ett något förhastat besked tidigare idag! Tyvärr
fick jag efter vårt samtal ett tydligt besked om att det inte går att göra avsteg från VGUs krav.
 
Detta på grund av att VGU helt enkelt inte tillåter att bullerplank placeras inom säkerhetszonen,
därför måste vi kravställa att planket placeras minst 5 meter från den allmänna vägens
beläggningskant baserat på vägstandard, hastighet och trafikmängd. Detta minikrav innebär i
praktiken att planket måste placeras åtminstone 1,5 meter innanför befintligt Gunnebostaket.
 
Jag har också fått förklarat för mig av specialist att ett bullerskydd i praktiken knappast är möjligt
att utforma eftergivligt. Då eftergivlighet innebär att det inte ska riskera att orsaka allvarliga
personskador och ett bullerskydd är relativt stort och tungt. Det är tydligen normalt sett endast
stängsel eller enklare staket som kan anses vara eftergivliga.
 
Skrivningen på Trafikverkets webb om att man kan utföra ett plank ”så att det inte är farligt att
köra på” innebär höga krav på utformningen. Som tex att det är slätt även efter en påkörning så
man inte riskerar att fastna i planket eller slungas ut mot vägen igen. Därav följer att väldigt små
vinklar och ingen ände på ett plank  för att det ska godtas inom säkerhetszonen. Ett bullerplank
som uppfyller detta blir väldigt kostsamt.
 
Med vänlig hälsning

Samhällsplanerare, Trafikverket
 
 
 

Från:  
Skickat: den 19 november 2020 09:51

 

Ämne: Re: Svar ang TRV 2020/118923
 
Hej Helen – Kommunen är på mig och undrar hur det går med detta då de ska ha nåt möte
imorgon – min fråga är altså – får jag bygga mitt eftergivliga bullerplank 0,5m in på min tomt
där jag idag har ett Gunnebo stängsel – vilket kommer bli lite närmare vägbeläggningen är
5m?
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Vänligen 
 

Lead Solution Engineer

Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna, Sweden
Office: +46 8 635 03 00
Mobile: +46 72 368 15 56

 
 

From: 
Date: Monday, 16 November 2020 at 09:33
To: 

Subject: Re: Svar ang TRV 2020/118923
 
Hej Helen, hoppas du hade en skön helg.
 
Det jag skulle vilja göra är som sagt att ha detta bullerplank lite närmare vägbeläggningen än 5m,
min önska/fråga är att bygga detta plank 0,5m in på min tomt – innanför mitt Gunnebostängsel
(syns utritad på Trafikverket.png) som går mellan punkt A till B – kallad sektion C på den bifogade
kartan, där har vi idag gräsmatta.
 
Där Sektion B är har jag en ridbana och slänt där ser ej jag det som ett problem för mig att ha
detta bullerplank 5m från vägbeläggningen.
 
Se även bifogade foton.
 
Vänligen 
 
 
 

Lead Solution Engineer

Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna, Sweden
Office: +46 8 635 03 00
Mobile: +46 72 368 15 56

 
 

From: 
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Date: Thursday, 12 November 2020 at 16:11
To: 

Subject: Svar ang TRV 2020/118923
 
Hej Helen, ang ärende TRV 2020/118923 är det ett bullerplank jag vill upprätta – jag finner det
enligt denna text att det är möjligt att placera detta i det sk vägområdet – dvs närmare än 5m
som du föreslog.
 
Från er sida https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-
bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/Stangsel-murar-eller-plank--annat-an-bullerskydd/
Staket, plank och murar vid väg
Staket, plank och murar får inte stå inom vägområdet utan tillstånd enligt väglagen. Staket och
murar ska undvikas inom vägområdet, däremot måste exempelvis bullerplank ibland få stå där.
Bullerplank som placeras inom vägområdet, eller nära vägen, ska utformas så att det inte är
farligt att köra på vid en avåkning, eller förses med lämplig skyddsanordning.
 
Anledningen till detta plank som jag vill uppföra är det ljud denna väg orsakar oss – enligt er
bullerberäkning TRV 2020/102476 Kvista 1:7 har ni beräknat följande:
 
Den beräknade ekvivalenta ljudnivån (Leq24) vid bostadshuset närmast vägens mest bullerutsatta

fasad är 59 dBA, och den maximala ljudnivån (Lmax ) är 74 dBA. De beräknade bullernivåerna

inomhus är Leq24 32 dBA och Lmax 47 dBA.

 
Därav vill jag uppföra ett eftergivligt reflekterande bullerplank just innanför tomtgräns – skulle
detta vara möjligt enligt det ni själva skriver?
 
Vänligen 
 

Lead Solution Engineer

Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna, Sweden
Office: +46 8 635 03 00
Mobile: +46 72 368 15 56
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 Datum: 2020-11-10  
 
 
 
 

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
171 54 Solna 
Telefon: 0771-921 921 
Texttelefon: 0243-750 90 
trafikverket@trafikverket.se 
 
www.trafikverket se 
 
Nathalie Jensen 
Enhet PLstsa 
Nathalie.jensen@traf kverket.se 

 

REMISSVAR 
 
 
 
Ärendenummer:  Ert ärendenummer: 
TRV 2020/118923 BYGG.2020.368 
 
Upplands-Bro kommun 
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 

 
E-post: Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  

Kopia: 
Diariet 
 
 

 

 

 

 

1(2) 
 

 

 

Yttrande på remiss gällande bygglov för uppförande av 
plank på fastigheten Knivsta 1:7, Upplands-Bro 
kommun 
Trafikverket har granskat handlingarna i rubricerat ärende. Fastigheten gränsar till 
den statliga vägen 902. Hastigheten på berörd sträcka av väg 902 är satt till 70 
km/h och trafikeras av ca 1700 fordon per dygn i genomsnitt (ÅDT 2019).  
 
Fastigheten ligger utom detaljplan vilket gör att det är väglagen som tillämpas vid 
nybyggnad i vägens närhet. Inom vägområdet krävs alltid 
väghållningsmyndighetens tillstånd för uppförande av byggnad eller annan 
anläggning enligt väglagens 43§. Utanför vägområdet löper ett byggnadsfritt 
avstånd om 12 meter från vägområdets gräns (räknat från bakkant dike).  
 
Situationsplanen är inte måttsatt men Trafikverket tolkar föreslagne placering som 
att den i stort kommer sammanfalla med vägområdesgränsen och 
fastighetsgränsen. För statliga vägar är VGU (Vägar och gators utformning) 
tvingande. Det betyder att den föreslagna placeringen behöver justeras så att 
kraven enligt VGU klaras. 
 
Trafikverket bedömer att förutsättningarna på platsen gör att säkerhetszonen ska 
utgöras av minst 7 m vid en hastighetsbegränsning om 70 km/h. Inom 
säkerhetszonen får inga oeftergivliga hinder uppföras. Ska planket placeras 
närmare behöver det säkerställas att det är eftergivligt i händelse av påkörning 
(t.ex. inga ändar eller räta vinklar mot trafiken). Om planket faller så ska det inte 
falla ut i vägområdet samt att siktsträckorna från berörda anslutningar utmed den 
allmänna vägen inte får försämras.  
 
Om det kan säkerställas att planket utformas att vara eftergivligt och inte har några 
ändar/vinklar mot trafiken kan avståndet till vägens beläggningskant sänkas till 5 
meter. 
 
Utifrån ovanstående behöver  Trafikverket se en justerad och måttsatt 
situationsplan som visar att kraven enligt VGU klaras innan verket kan medge att 
bygglov  beviljas. 
 

  

  

  



131 BYGG.2020.368 Bygglov för uppförande av plank, KVISTA 1:7, Rösaringvägen 2 - BMN 20/0012-8 BYGG.2020.368 Bygglov för uppförande av plank, KVISTA 1:7, Rösaringvägen 2 : Yttrande TV

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

 

2(2) 
 

 

Vid delgivning av beslut eller vid förnyad remiss vänligen uppge Trafikverkets 
ärendenummer TRV 2020/118923. 
  
För Trafikverket region Stockholm 

 
Samhällsplanerare 
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Från: Tony Ebrahimi
Till: Ulrika Gyllenberg; Susanna Evert; Tomislav Dragoja
Ärende: Sv: Intern remiss BYGG.2020.368
Datum: den 4 november 2020 11:13:03

Hej,
Privatiseringen sker genom staket och ibland höga plank. De bör utformas så att de ansluter sig
till omkringliggande områdes karaktär. Det finns flera olika slags exempel på tomtavgärnsning. I
ett område är det lämpligt med staket och växtlighet, i andra inte. I detta fall tyck jag att planket
med ca 2 meter högt och falurött färg passar väl i landskapsbilden.
 
Med vänliga hälsningar
 
Tony Ebrahimi
Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 692 07
Tony.ebrahimi@upplands-bro.se
 

Från:  
Skickat: den 4 november 2020 09:52
Till: 

Kopia: 
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2020.368
 
Hej ,
Susanna är tyvärr sjuk idag, men jag återkopplar när vi talat med varandra hon och jag. 
Vänliga hälsningar,

 

Från: 
Skickat: den 3 november 2020 12:58
Till: 

Kopia: 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.368
 
Hej,

Bifogade handlingar:
Handlingar ur ärendet i Castor.

Jag och Ylva behöver hjälp med att göra bedömningen om planket passar in i landskapet.
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Det ska upp till nämnden i december.

 Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-11-10.

Ni kan meddela om ni behöver mer tid.

Med Vänliga Hälsningar

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.2020.368
Mottagare: [ulrika.gyllenberg@upplands-bro.se];[Susanna.Evert@upplands-bro.se];
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Reviderad Situationsplan 
 
Då vi idag enligt vägverket ej får bygga vårt planerade plank närmare vägbeläggningen än 5m 
och ej ha några räta vinklar kommer här en reviderad situationskarta. 
 
Planket kommer byggas 1,5m in på vår tomt för att vara minst 5m från vägbeläggningen. 
 
I skarven mellan Sektion A – Sektion B kommer en sektion på 3m vara vinklad ca 45 grader 
 
I skarven mellan Sektion B – Sektion C kommer en sektion på 3m vara vinklad ca 120 grader 
 
I skarven mellan Sektion D – Sektion E kommer en sektion på 3m vara vinklad ca 120 grader 
 
I skarven mellan Sektion E – Sektion F kommer en sektion på 3m vara vinklad ca 45grader 
 
Iom denna reviderade plan kommer alla trafikverkets krav att hållas. 
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Hej,
Privatiseringen sker genom staket och ibland höga plank. De bör utformas så att de ansluter sig
till omkringliggande områdes karaktär. Det finns flera olika slags exempel på tomtavgärnsning. I
ett område är det lämpligt med staket och växtlighet, i andra inte. I detta fall tyck jag att planket
med ca 2 meter högt och falurött färg passar väl i landskapsbilden.
 
Med vänliga hälsningar
 

Arkitekt
 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen
Upplands- Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
 
08-581 692 07

 

Från:  
Skickat: den 4 november 2020 09:52
Till: 

 upplands-bro.se>
Ämne: Sv: Intern remiss BYGG.2020.368
 
Hej Tomislav,
Susanna är tyvärr sjuk idag, men jag återkopplar när vi talat med varandra hon och jag. 
Vänliga hälsningar,
Ulrika
 

Från: >
Skickat: den 3 november 2020 12:58
Till: 

 
  remiss BYGG.2020.368

 
Hej,

Bifogade handlingar:
Handlingar ur ärendet i Castor.

Jag och Ylva behöver hjälp med att göra bedömningen om planket passar in i landskapet.
Det ska upp till nämnden i december.

 Samrådstiden för detta arbetssamråd sträcker sig till den 2020-11-10.
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Ni kan meddela om ni behöver mer tid.

Med Vänliga Hälsningar

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.2020.368
Mottagare: ;
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Tomislav Dragoja 
   
Bygglovsavdelningen 
   
Tomislav.Dragoja@upplands-bro.se 

2020-11-13 BMN 20/0012  

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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BYGG.2020.256 Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, ÖRÅKER 3:2,  

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Öråker 3:2 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 

Bygglov      9 082 kronor 

Startbesked                                  12 487 kronor 

Kommunicering                            1 892 kronor 
Kungörelse                            277 kronor 

 
Summa   23 738 kronor 

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

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 
önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 
till 
Upplands-Bro kommun  
Bygg- och miljönämnden 
196 81 Kungsängen 
 

Sammanfattning 
Sökande har den 28 juli 2020 inkommit till kommunen med en 
bygglovsansökan om att riva en befintlig byggnad och bygga enbostadshus.  

Då fastigheten är belägen utanför detaljplan krävs det inte rivningslov för 
rivning av byggnaden. Byggnaden används idag som gästhus. Enligt sökande 
är det inte möjligt att bygga om byggnaden till ett bostadshus. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-11-13 BMN 20/0012 

 
 

 

Kontoret gör bedömningen att åtgärden följer översiktsplanen. Byggnaden 
ersätter en motsvarande byggnad till utformningen vilket gör att landskapsbild 
inte påverkas negativt. Det samma gäller för kulturmiljön. 

Utanför detaljplan krävs det inte rivningslov för byggnader enligt Boverkets 
bedömning. Att miljön bevaras som idag stödjer ett beviljande av förslaget. 

Kontoret föreslår att  Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av bostadshus på fastigheten Öråker 3:2 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

Beslutsunderlag 
 Ansökan som inkom 2020-07-28 
 Projektbeskrivning som inkom 2020-07-28 
 Situationsplan som inkom 2020-08-27 
 Plan- och sektionsritning som inkom 2020-10-13 
 Fasadritningar som inkom 2020-10-13 
 Fotografier som inkom 2020-08-25 
 Yttrande från miljö som inkom 2020-10-07 
 Yttrande från miljö som inkom 2020-09-03 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 
Sökande har den 28 juli 2020 inkommit till kommunen med en 
bygglovsansökan om att riva en befintlig byggnad och bygga enbostadshus.  

Då fastigheten är belägen utanför detaljplan krävs det inte rivningslov för 
rivning av byggnaden. Byggnaden används idag som gästhus. Enligt sökande 
är det inte möjligt att bygga om byggnaden till ett bostadshus. 

Förutsättningar 
Åtgärden är belägen utanför detaljplan. Fastigheten är belägen inom 
strandskyddet. Området är också en del av riksintresse för kulturmiljö. 

Ett ärende som strandskyddsdispens har handlagts av miljöavdelningen 
parallellt med detta ärende. 

Tillgänglighet 
Bygglovshandläggaren i ärendet har granskat tillgängligheten. Ur 
bygglovssynpunkt bedöms åtgärden som tillgänglig. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 
avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
2020-11-13 BMN 20/0012 

 
 

 

Vatten och avlopp 
Ärendet har remitterats till miljöavdelningen när det gäller vatten och avlopp.  

Sökande har provpumpat vattnet i brunnen. Miljöavdelningen har meddelat att 
det finns tillräcklig med vatten för fastigheten. Vattnet är tjänligt med 
anmärkning. Sökande har meddelat att de har ett filter för vattenrening. Provet 
är taget innan vattnet nått filtret. 

Avloppsanläggningen som har beviljats tillstånd i ett miljöärende är 
dimensionerad för ett hushåll och behöver därför uppgraderas till en 
avloppsanläggning för två hushåll vid en påkoppling av ett nytt bostadshus. 

Yttranden och remisser 
Ärendet har skickats ut på grannhörande till berörd granne enligt 9 kap 25 §, 
PBL. Det är bara en fastighetsägare som är berörd på Öråker 2:1. Det har inte 
inkommit in några yttranden i ärendet. 

Utformning och skäl till beslut 

Kontoret gör bedömningen att åtgärden följer översiktsplanen. Byggnaden 
ersätter en motsvarande byggnad till utformningen vilket gör att landskapsbild 
inte påverkas negativt. Det samma gäller för kulturmiljön. 

Utanför detaljplan krävs det inte rivningslov för byggnader enligt Boverkets 
bedömning. Att miljön bevaras som idag stödjer ett beviljande av förslaget. 

Kontoret föreslår att  Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad 
av bostadshus på fastigheten Öråker 3:2 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och 
bygglagen, PBL 

 

Barnperspektiv 
Beslutet påverkar inte barns miljöer direkt. Denna åtgärd ersätter en befintlig 
byggnad på en enskild fastighet. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

Ylva Malm  

Tf Bygglovschef Tomislav Dragoja 

 Bygglovshandläggare 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2020-11-13 BMN 20/0012 

 
 

 

Bilagor 
1. Ansökan som inkom 2020-07-28 
2. Projektbeskrivning som inkom 2020-07-28 
3. Situationsplan som inkom 2020-08-27 
4. Plan- och sektionsritning som inkom 2020-10-13 
5. Fasader som inkom 2020-10-13 
6. Fotografier som inkom 2020-08-25 
7. Yttrande från miljö som inkom 2020-10-07 
8. Yttrande från miljö som inkom 2020-09-03 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 
 

Meddelande om kungörelse 
 Öråker 2:1  
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Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420-3674
Furuhällsplan 1 Fax 08-581 692 40 Org. nr 01-212000-0100
196 81 Kungsängen bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

1 (2)

YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljö- och livsmedelsavdelningen
Handläggare:
Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2020-10-07 ADM.2020.765

Bygglovsavdelningen

ÖRÅKER 3:2

Remiss, Internt samråd avseende VA

Bakgrund

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 31 augusti 2020
med en remiss till miljöavdelningen för granskning av vatten och avlopp på
fastigheten Öråker 3:2. Bygglovet gäller rivning av en befintlig byggnad och
uppförandet av ett nytt bostadshus på fastigheten. Komplettering i ärendet av
en flödesmätning och vattenanalys inkom till miljö- och livsmedelsavdelningen
den 1 oktober 2020 varav yttrande gäller vattenkvalitet och kvantitet.

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter

Dricksvatten

Remissen har kompletterats med en flödesmätning som redovisar vattenmängd
och en vattenanalys.

Kapacitet

Enligt vattenflödesmätningen är vattenmängden på 1200 liter/timmen.

Enligt Livsmedelsverkets skrift "Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten"
behövs mellan 150 och 200 liter vatten per person och dygn. För ett hushåll
med fem eller fler personer måste brunnen ha en tillströmning på cirka 30-40
liter i timmen och ett visst vattenmagasin i brunnen.

Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer att det i detta fall är möjligt att få
tillräcklig mängd vatten till två bostadshus.

Kvalitet

Analysrapporten för dricksvattenkvaliteten visar på tjänligt med anmärkning
för vissa ämnen vilket betyder att några parametrar inte uppfyller kraven för
dricksvattnet. Enligt begreppet "tjänligt med anmärkning" kan det betyda att
dessa riktvärden är hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt
grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt och tekniska effekter kan
vara korrosion och slambildning. Ett vatten som är tjänligt med anmärkning
kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också "enbart" ha att
göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.
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I detta fall bedömer miljö- och livsmedelsavdelningen att det är rimligt att anta
att de parametrar som fått "tjänligt med anmärkning" i vattnet borde kunna
avhjälpas genom att vidta vissa åtgärder. Vid "tjänligt med anmärkning" kan ett
omprov behöva tas för att utreda vad som orsakat störningen och för att
avhjälpa felet. Till exempel kan problem med kemiska ämnen i dricksvatten
åtgärdas genom att ett filter installeras. Miljö- och livsmedelsavdelningen
rekommenderar i så fall att man kontaktar någon fackkunnig på området.

Information

Brunnsägare bör regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom
vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Enligt
Livsmedelsverket rekommenderas att man provtar sitt vatten minst vart tredje
år. Vid problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Anna Davidson

Miljöinspektör
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YTTRANDE

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen
Handläggare:
Anna Davidson, 08-581 692 22

Datum Vårt diarienummer

2020-09-02 ADM.2020.765

Bygglovsavdelningen

ÖRÅKER 3:2

Remiss, Internt samråd avseende VA

Er beteckning BYGG.2020.256

Bakgrund

Bygglovsavdelningen i Upplands-Bro kommun inkom den 31 augusti 2020
med en remiss till miljöavdelningen för granskning av vatten och avlopp på
fastigheten Öråker 3:2. Bygglovet gäller rivning av en befintlig byggnad och
uppförandet av ett nytt bostadshus på fastigheten.

Miljöavdelningens synpunkter

Avlopp

Fastigheten ligger inom område där normal skyddsnivå för miljöskydd och
hälsoskydd gäller enligt Upplands-Bro kommuns avloppspolicy, 2009-04-21, §
28.

Det finns ett pågående ärende för "Ansökan om tillstånd för enskild
avloppsanläggning" hos miljöavdelningen med ärendenummer HAL.2016.789.
Ett tillstånd för en ny avloppsanläggning har beviljats i ärendet men ärendet
saknar entreprenörsrapport vilket är en rapport som ska skickas in till
miljöavdelningen efter utförd anläggning, därför är det oklart om anläggningen
har anlagts. Anläggningen som har beviljats tillstånd i ärendet HAL.2016.789
är dimensionerad för ett hushåll och behöver därför uppgraderas till en
avloppsanläggning för två hushåll vid en påkoppling av ett nytt bostadshus
enligt ansökan.

Dricksvatten

Enligt sökanden finns en befintlig dricksvattenbrunn på fastigheten.

Miljöavdelningen har inte någon information om kapacitet eller kvalitet för
dricksvattenbrunnen och kan inte yttra sig över dricksvattnet i det här fallet.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Anna Davidson
Miljöinspektör
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

    
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
Sara Ulla Wiesner 
Nämndsekreterare 
Samhällsbyggnadskontoret/BMN 
   
SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2020-11-18 BMN 20/0007  

Bygg- och miljönämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Extra sammanträde den 25 mars 2021 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden sammanträder utöver redan antagna 
sammanträdestider även den 25 mars 2021 med tillhörande beredning 18 mars 
2021. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Vid nämndens sammanträde den 24 
september 2020 beslutades sammanträdestiderna för 2021. Det har nu 
uppmärksammats ett behov för ett extra sammanträde i mars som nämnden nu 
ska ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 

2020 

Barnperspektiv 
När och var nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn 
och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas 
under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som 
behandlas i nämnden. 

  

Kommunledningskontoret 

 
Sara Lauri  

Kanslichef  
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2020-09-01 - 2020-09-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

SÄBYHOLM 5:30

Ida Erikssons väg 23

2020-09-21 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §70: REGLIV.2020.99

Anmälan

SÄBYHOLM 5:30

Ida Erikssons väg 23

2020-09-21 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §71: ÅKLIV.2020.100

Årlig kontrolltid

HÄRNEVI 1:40

Härnevi skolväg 2

2020-09-22 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §72: REGLIV.2020.93

Anmälan

HÄRNEVI 1:40

2020-09-22 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §73: ÅKLIV.2020.95

Årlig kontrolltid

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:311

Gamla Landsvägen 4

2020-09-29 Tillstånd enstaka tillfälle Livsmedelsinspektör, DB §74: BATL.2020.97

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd allmänhet

2020-09-29 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §75: REG

LIV.2020.104

Anmälan

Antal ärenden 6

2020-10-01 Sida 1 av 1
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Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-09-01 - 2020-09-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

FINNSTA 2:22

Berberisvägen 33

2020-09-21 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §5: AvskrivetBYGG.2020.269

Anmälan föringlasning av uterum

JURSTA 3:19

Miklagårdsvägen 1

2020-09-02 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 136: BeviljatBYGG.2019.343

Bygglov för ändring av terasstak på förskola

BROGÅRD 1:184

2020-09-03 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 137: BeviljatBYGG.2019.31

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BROGÅRD 1:184

2020-09-03 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 138: BeviljatBYGG.2019.30

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

SYLTA 1:61

Saknas (Avser del av Lillsjön)

2020-09-07 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 139: BeviljatBYGG.2020.260

Bygglov för nybyggnad av flytbrygga

STORA ULLEVI 1:2

2020-09-10 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 140: BeviljatBYGG.2019.255

Bygglov för nybyggnad av mast

EKEBY 2:195

Ingefärsvägen 12

2020-09-15 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 141: BeviljatBYGG.2017.257

Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten EKEBY 2:195, Ingefärsvägen 12

GRANSKOG 2:7

Hackholmssundsvägen 15

2020-09-15 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 142: BeviljatBYGG.2019.175

Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av hotell och konferens

TIBBLE KYRKBY 10:19

Långvretsvägen 9

2020-09-17 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 143: BeviljatBYGG.2018.81

Bygglov för ändring av tak på fastigheten TIBBLE KYRKBY 10:19, Långvretsvägen 9

BROGÅRD 1:157

2020-09-17 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 144: BeviljatBYGG.2018.375

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus på fastigheten BROGÅRD 1:84, (Brogård 1:157)

HUSBY 1:27

Husbyvägen  28

2020-09-17 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 145: BeviljatBYGG.2015.26

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten HUSBY 1:27, Husbyvägen  28

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:455

Lärksoppsvägen 16

2020-09-18 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 146: BeviljatBYGG.2019.294

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av förråd

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:410

Månstensvägen 6

2020-09-21 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 147: BeviljatBYGG.2020.188

Bygglov för inglasning av uterum(fasadändring)

BROGÅRD 1:32

Tallbodavägen 28

2020-09-21 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 148: BeviljatBYGG.2011.422

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och carport på fastigheten BROGÅRD 1:32, Tallbodavägen 28

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2020-09-23 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 149: BeviljatBYGG.2020.205

Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lastbrygga och skärmtak

2020-10-01 Sida 1 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-ÅLSTA 6:2

Ålstavägen 18

2020-09-23 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 150: BeviljatBYGG.2019.88

Rivningslov för rivning av förråd

BJÖRKNÄS 2:14

Sågbacken 24

2020-09-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 151: BeviljatBYGG.2018.54

Anmälan för tillbyggnad och komplementbyggnad av enbostadshus på fastigheten BJÖRKNÄS 2:14, Sågbacken 24

EKHAMMAR 4:50

Rankhusvägen 11

2020-09-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 152: BeviljatBYGG.2020.146

Anmälan för installation av eldstad

BRUNNA 4:596

Spelmansvägen 2

2020-09-23 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 153: BeviljatBYGG.2020.207

Bygglov för fasadändring av garage(omläggning av tak)

HÄRNEVI 10:39

Dagsverkarvägen 23

2020-09-28 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 154: BeviljatBYGG.2020.58

Bygglov för nybyggnad av bostadshus samt garage

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 15:1

Hallonvägen 88

2020-09-28 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 155: BeviljatBYGG.2020.184

Anmälan för installation av stoltrapphiss

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7

Håtunavägen 1

2020-09-29 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 156: BeviljatBYGG.2017.215

Tidsbegränsat bygglov (tom 2019-12-31), för uppförande av fristående skylt på fastigheten KLÖV OCH LILLA ULLEVI
1:7, Håtunavägen 1

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:609

Sandviksvägen 26A

2020-09-29 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 157: BeviljatBYGG.2020.168

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus

BRO-ÖNSTA 2:12

Högbytorpsvägen 10

2020-09-29 Slutbesked Bygglovsarkitekt, SB § 158: BeviljatBYGG.2020.78

Tidsbegränsat bygglov tom 2020-07-31 för uppställning av byggbodar

NORRÄNGE 1:8

Grafitvägen 5

2020-09-01 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 222:
Beviljat

BYGG.2020.258

Bygglov för ombyggnation av del av garage till bostad

HUSBY 1:19

Raskebodavägen 15

2020-09-02 Förlängning av handläggningstid Bygglovhandläggare, § 223: BeviljatBYGG.2020.186

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och rivningslov för rivning av befintligt fritidshus

EKEBY 2:64

Ringuddsslingan 50

2020-09-03 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 224: BeviljatBYGG.2020.179

Förhandsbesked för tillbyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

HÄRNEVI 9:47

Skeppartorpsvägen 8

2020-09-03 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 225: AvskrivetBYGG.2018.321

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av garage på fastigheten HÄRNEVI 9:47, Skeppartorpsvägen 8

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 25:1

Hjortronvägen 117

2020-09-03 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 226: AvskrivetBYGG.2020.283

Bygglov för nybyggnad av fasadskylt

EKEBY 2:97

Smedslingan 57

2020-09-09 Bygglov ej planenligt Bygglovhandläggare, § 227: BeviljatBYGG.2020.208

Bygglov för nybyggnad av garage

2020-10-01 Sida 2 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 2:39

Brygguddsslingan 18

2020-09-09 Avvisning Bygglovsarkitekt, § 228: AvvisningBYGG.2020.218

Bygglov för nybyggnad av dubbelgarage

BRO-SKÄLLSTA 1:67

Beckasinvägen 12

2020-09-10 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 229: AvskrivetBYGG.2020.211

Bygglov för inglasning av uterum

BROGÅRD 1:19

Laggaruddsvägen 16

2020-09-11 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 230: BeviljatBYGG.2020.228

Bygglov för nybyggnad av bastu och gästhus

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 11:1

Enköpingsvägen 21

2020-09-18 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 231: NekatBYGG.2020.232

Förhandsbesked för nybyggnad av lokal

BRUNNA 7:1

Cellovägen 5

2020-09-18 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 232: BeviljatBYGG.2019.319

Anmälan för uppförande av solceller

ASPVIK 1:9

Husbyvägen 2

2020-09-18 Avskrivning Byggnadsinspektör, § 233: BeviljatBYGG.2020.48

Rivningsanmälan för rivning och nybyggnad av förråd

HÅBO HÄRADSALLMÄNNING S:1

Hammarbyfjällsvägen 1

2020-09-21 Avvisning Bygglovhandläggare, § 234: NekatBYGG.2019.278

Förhandsbesked för nybyggnad av asfaltverk

LINDORMSNÄS 1:8

 Smidövägen

2020-09-22 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 235: AvskrivetBYGG.2016.415

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten LINDORMSNÄS 1:8,  Smidövägen 10

LINDORMSNÄS 1:7

 Smidövägen

2020-09-22 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 236: AvskrivetBYGG.2016.414

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten LINDORMSNÄS 1:7,  Smidövägen 8

EKEBY 2:179

Ingefärsvägen 15

2020-09-23 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 237: AvskrivetBYGG.2020.242

Bygglov för nybyggnad av garage

BROGÅRD 1:165

2020-09-23 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 238: BeviljatBYGG.2020.284

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

EKHAMMAR 4:56

Rankhusvägen 40

2020-09-23 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 239: BeviljatBYGG.2020.215

Bygglov för tillbyggnad samt ombyggnad av bostadshus och nybyggnad av stödmurar

BROGÅRD 1:177

 Fastighet på Mejerskans väg inom
exploateringsområde Tegelhagen Etapp 2

2020-09-24 Marklov Bygglovhandläggare, § 240: BeviljatBYGG.2020.273

Marklov för ändring av markhöjd i samband med grovterrassering inför byggnation

EKHAMMAR 4:21

Västra Rydsvägen 111

2020-09-24 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 241: BeviljatBYGG.2020.311

Bygglov för nybyggnad av pumpstation

BROGÅRD 1:184

2020-09-24 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 242: NekatBYGG.2020.217

Marklov för anordning av parkmark och dagvattenanläggningar samt trädfällning

2020-10-01 Sida 3 av 4
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 1:17

Härnevi skolväg 9A

2020-09-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 243: BeviljatBYGG.2020.305

Bygglov för inglasning av balkong

FINNSTA 1:204

Vitrotsvägen 13

2020-09-28 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 244: NekatBYGG.2020.303

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

BJÖRKNÄS 2:36

Sågbacken 23

2020-09-29 Avskrivning Bygglovhandläggare, § 245: NekatBYGG.2020.295

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BROGÅRD 1:171

 Fastighet på Mejerskans väg inom
exploateringsområde Tegelhagen Etapp 2

2020-09-29 Marklov Bygglovsarkitekt, § 246: BeviljatBYGG.2020.271

Marklov för ändring av markhöjder i samband med grovterrassering inför byggnation

Antal ärenden 49

2020-10-01 Sida 4 av 4
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-09-01 - 2020-09-30

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

TIBBLE-VALLBY 1:3

Överrodden 2

2020-09-04 Beslut om avgift Miljöinspektör, § 206: AVGNAT.2018.340

Ansökan om strandskyddsdispens, spabyggnad

TIBBLE KYRKBY 10:44

Stora Näshagenvägen 10

2020-09-14 Tillst infil markb tank Miljöinspektör, § 207: BAVL.2020.740

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

LEJONDAL 1:8

Lejondalsvägen 28

2020-09-14 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 208: BEVMIL.2020.769

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

RYTTARBERGET 1:1

Sjöhagenvägen 2

2020-09-18 Tillst infiltr markb Miljöinspektör, § 209: BAVL.2020.508

Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning. Ryttarberget 1:1.

2020-09-18 Yttrande Miljöinspektör, § 210: AYADM.2020.641

Remiss, Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

LINDORMSNÄS 1:8

Smidövägen 10

2020-09-23 Beslut om avskrivning Miljöchef, § 211: AVSKRIVNAT.2016.602

Ansökan om strandskyddsdispens, två bostadshus

LENNARTSNÄS 2:2

Lennartsnäs Lennartsnäs slott 1

2020-09-23 Tillst minireningsverk Miljöchef, § 212: BAVL.2020.733

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning 26-100 pe (Topas 30)

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478

2020-09-29 Beslut om avgift Miljöchef, § 213: AVGMIL.2019.703

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Antal ärenden 8

2020-10-01 Sida 1 av 1



 Delegationslista Bygg 2020 10 01 2020 10 31  BMN 20/0003 34 Delegationslista Bygg 2020 10 01 2020 10 31 : Delegationslista Bygg 2020 10 01 2020-10-31

Delegationslista Bygg
Datumperiod: 2020-10-01 - 2020-10-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

BROGÅRD 1:148

Albodavägen 25

2020-10-21 Avskrivning Anmälan Byggnadsinspektör, §6: AvskrivetBYGG.2020.331

Anmälan för komplementbyggnad (EL-bastu)

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2020-10-02 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 159: BeviljatBYGG.2020.138

Anmälan för uppförande av avgränsande innerväggar

BRO-ÖNSTA 2:12

2020-10-05 Slutbesked Bygglovhandläggare/inspektör, SB § 160: BeviljatBYGG.2018.65

Bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten BRO-ÖNSTA 2:12, Högbytorpsvägen 10

EKEBY 2:3

Ringuddsslingan 7

2020-10-06 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 161: BeviljatBYGG.2020.20

Ansökan om bygglov för brygga

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:647

Mätarvägen 9A

2020-10-06 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 162: BeviljatBYGG.2020.129

Bygglov för nybyggnation av lastkaj och lasthus

BJÖRKNÄS 1:44

Åkerbärsvägen 5

2020-10-09 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 163: BeviljatBYGG.2017.395

Anmälan för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten BJÖRKNÄS 1:44,
Åkerbärsvägen 5

BROGÅRD 1:100

Rättarbodavägen 23

2020-10-12 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 164: BeviljatBYGG.2020.8

Anmälan för installation av eldstad

2020-11-13 Sida 1 av 7
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

UDDEN 1:9

Sjöhagenvägen 31

2020-10-13 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 165: BeviljatBYGG.2018.367

Bygglov för nybyggnad av bostadshus, garage/förråd samt gästhus på fastigheten UDDEN 1:9, Sjöhagenvägen

ÖRÅKER 2:40

Kronogårdsvägen 14

2020-10-13 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 166: BeviljatBYGG.2019.275

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

BRO-ÖNSTA 2:11

Önsta allé 1

2020-10-19 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 167: BeviljatBYGG.2019.17

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (maskinhall)

SYLTA 1:106

Högnäsvägen 4

2020-10-16 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 168: BeviljatBYGG.2019.308

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

TIBBLE KYRKBY 10:16

Långvretsvägen 15

2020-10-19 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 169: BeviljatBYGG.2019.57

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BRO-RÅBY 3:129

Fågelvägen 2

2020-10-20 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 170: BeviljatBYGG.2019.210

Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av förskola

BRO-ÖNSTA 2:12

2020-10-20 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 171: BeviljatBYGG.2019.152

Bygglov för nybyggnad av tre fasadskyltar

2020-11-13 Sida 2 av 7
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

HÄRNEVI 10:45

Dagsverkarvägen  7

2020-10-22 Interimistiskt slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 172: BeviljatBYGG.2016.63

Bygglov och marklov för nybyggnad av bostadshus och carport på fastigheten HÄRNEVI 10:45, Dagsverkarvägen  7

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:253

Kyrkvägen 4A

2020-10-23 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 173: BeviljatBYGG.2017.435

Bygglov för ombyggnad av byggnad för handel på fastigheten KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:253, Kyrkvägen 4A

KORSÄNGEN 1:32

Övre Korsängsvägen 1

2020-10-26 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 174: BeviljatBYGG.2020.161

Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs Docksta 1

2020-10-29 Slutbesked Bygglovhandläggare, SB § 175: BeviljatBYGG.2019.262

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

BRO-SKÄLLSTA 1:170

Ullevivägen 16B

2020-10-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 176: BeviljatBYGG.2019.174

Bygglov för nybyggnad av industri

SYLTA 1:118

Högnäsvägen 6A

2020-10-30 Slutbesked Byggnadsinspektör, SB § 177: BeviljatBYGG.2019.240

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage m.m.

BRUNNA 7:23

Kantelevägen 9

2020-10-02 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 247: BeviljatBYGG.2020.301

Bygglov för tillbyggnad av tak över uteplats

2020-11-13 Sida 3 av 7
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

VIBY 19:99

Mätarvägen 21

2020-10-08 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare, § 248: BeviljatBYGG.2020.339

Bygglov för nybyggnad av industri

HÄRNEVI 6:144

Begoniaslingan 110

2020-10-09 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 249: BeviljatBYGG.2020.322

Bygglov för ändring av carport till garage

EKHAMMAR 4:197

Kasmovägen 7

2020-10-12 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare/inspektör, § 250:
Beviljat

BYGG.2020.307

Bygglov i efterhand för tillbyggnad samt nu aktuell yttre ändring - inglasning

VIBY 19:52

Symmetrivägen 4

2020-10-12 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 251: AvskrivetBYGG.2020.234

Bygglov för nybyggnad av industri

HÄRNEVI 6:134

Begoniaslingan 36

2020-10-12 Avvisning Bygglovsarkitekt, § 252: AvvisningBYGG.2020.220

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak

HUSBY 1:28

Husbyvägen 26

2020-10-14 Bygglov utanför plan med startbesked  Bygglovhandläggare, § 253:
Beviljat

BYGG.2020.323

Bygglov för nybyggnad av garage

UDDEN 1:6

Udden 2

2020-10-14 Bygglov utanför plan Bygglovsarkitekt, § 254: BeviljatBYGG.2020.6

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

2020-11-13 Sida 4 av 7
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KORSÄNGEN 1:34

Ekenbergsvägen 1

2020-10-14 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 255: AvskrivetBYGG.2018.360

Bygglov för uppförande av plank på fastigheten KORSÄNGEN 1:34, Ekenbergsvägen 1

EKEBY 2:19

Brygguddsslingan 15

2020-10-14 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 256: BeviljatBYGG.2020.291

Rivningslov för rivning av komplementbyggnader och bygglov för komplementbyggnad

KVARNNIBBLE 2:57

Nybolundsvägen 12

2020-10-15 Bygglov utanför plan Bygglovhandläggare, § 257: BeviljatBYGG.2020.299

Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage

BROGÅRD 1:174

2020-10-15 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 258: BeviljatBYGG.2020.293

Tidsbegränsat bygglov tom 2025-12-31 för etablering av byggbodar

KORSÄNGEN 9:1

Backstigen 4

2020-10-15 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovsarkitekt, § 259: BeviljatBYGG.2020.222

Bygglov för nybyggnad av garage

BRUNNA 4:583

Kadriljvägen 8

2020-10-16 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 260: BeviljatBYGG.2020.309

Bygglov för ändring av garagetak

KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:9

Skolvägen 20

2020-10-16 Tidsbegränsat lov med startbesked Bygglovsarkitekt, § 261: BeviljatBYGG.2020.320

Förlängning av tidsbegränsat bygglov(2014.440) till och med 2025-11-01 för tillfällig uppställning av skolbyggnad

2020-11-13 Sida 5 av 7
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Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KOLSTA 1:3

2020-10-21 Avskrivning Bygglovhandläggare/inspektör, § 262: BeviljatBYGG.2020.333

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

BROGÅRD 1:174

Fastighet vid Bondhagsvägen och
Kuskens väg inom exploateringsområde
Tegelhagen Etapp 2

2020-10-21 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 263: AvskrivetBYGG.2020.272

Marklov för ändring av markhöjd i samband med grovterrassering inför byggnation

BROGÅRD 1:178

 Fastighet vid Mejerskans väg inom
exploateringsområde Tegelhagen Etapp 2

2020-10-21 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 264: AvskrivetBYGG.2020.274

Marklov för ändring av markhöjd i samband med grovterrassering inför byggnation

BROGÅRD 1:181

 Fastighet vid Kuskens väg inom
exploateringsområde Tegelhagen Etapp 2

2020-10-21 Avskrivning Bygglovsarkitekt, § 265: AvskrivetBYGG.2020.275

Marklov för ändring av markhöjder i samband med grovterrassering inför byggnation

BROGÅRD 1:88

Brogård

2020-10-26 Marklov inkl startbesked Bygglovsarkitekt, § 266: BeviljatBYGG.2020.317

Marklov för nybyggnad av vall

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 19:1

Enbärsvägen 9, Enbärsvägen 11

2020-10-26 Bygglov planenligt Bygglovsarkitekt, § 267: BeviljatBYGG.2020.265

Bygglov för inglasning av balkonger, flerbostadshus

HÄRNEVI 28:1

Härnevi skolväg 10

2020-10-27 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 268: BeviljatBYGG.2020.362

Bygglov för fasadändring(tillbyggnad trappor)

2020-11-13 Sida 6 av 7
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Ärendebeskrivning

FRÖTUNA 2:2

 Kevan 61

2020-10-27 Bygglov ej planenl inkl startb Bygglovhandläggare, § 269: BeviljatBYGG.2020.328

Bygglov för nybyggnad av teknikbod

ÖRNÄS 1:17

Mätarvägen 45

2020-10-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 270: BeviljatBYGG.2020.376

Bygglov för uppförande av fasadskyltar

HÄRNEVI 6:98

Begoniaslingan 3

2020-10-28 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovhandläggare, § 271: BeviljatBYGG.2020.356

Bygglov för ombyggnad av carport till garage

EKEBY 2:102

Smedslingan 54

2020-10-29 Bygglov planenligt Bygglovhandläggare/inspektör, § 272: BeviljatBYGG.2020.324

Ombyggnad av befintligt fritidshus

HÄRNEVI 6:38

Spaljévägen 17

2020-10-29 Bygglov planenligt inkl. startbesked Bygglovsarkitekt, § 273: BeviljatBYGG.2020.373

Bygglov för fasadändring,ommålning avfasader av bostadshus

Antal ärenden 47

2020-11-13 Sida 7 av 7
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Delegationslista Livsmedel
Datumperiod: 2020-10-01 - 2020-10-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

2020-10-08 Registrering av ambulerande,mobil livsmedelsan Livsmedelsinspektör,
DB §76: REG

LIV.2020.113

Anmälan

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs Björkbacken 1

2020-10-09 Tillstånd enstaka tillfälle Livsmedelsinspektör, DB §77: BATL.2020.71

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd slutet sällskap

BRO-RÅBY 3:90

Råbystigen 1

2020-10-14 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §78: REGLIV.2020.120

Anmälan

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

Stationsvägen 41

2020-10-26 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, DB §79: REGLIV.2020.152

Anmälan

BRO PRÄSTGÅRD 4:1

Stationsvägen 41

2020-10-26 Avgiftsbeslut Livsmedelsinspektör, DB §80: ÅKLIV.2020.153

Årlig kontrolltid

Antal ärenden 5

2020-11-13 Sida 1 av 1
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Delegationslista Miljö
Datumperiod: 2020-10-01 - 2020-10-31

Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

EKEBY 4:14

Skarpskärsvägen 15

2020-10-05 Tillst infiltr markb Miljöinspektör, § 214: BAVL.2020.771

Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning

VIBY 19:10

Kraftvägen 1

2020-10-07 Delegationsbeslut Miljöinspektör, § 215: BEVMIL.2020.815

Anmälan om grävarbete i förorenad jord

BRUNNA 4:66

Stafflivägen 23

2020-10-08 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 216: BEVMIL.2020.801

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

STÄKET 1:21

Dalkullan Ulrikas väg 1

2020-10-09 Tillst infil markb tank Miljöinspektör, § 217: BEVILJAHAL.2019.533

Ansökan om tillstånd till enskild  avloppsanläggning Stäket 1:21 (sluten tank)

NYBORG 1:1

Nyborg Solbacken 1

2020-10-14 Åtalsanmälan Miljöchef, § 218: ÅANMMIL.2020.757

Åtalsanmälan otillåten miljöfarlig verksamhet / nedskräpning

LENNARTSNÄS 2:9

Lennartsnäs Björktuna 1

2020-10-15 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 219: BEVMIL.2020.803

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

ÖRNÄS 1:13

Garpebodavägen 7

2020-10-20 Föreläggande om åtgärd Miljöinspektör, § 220: FÖRELMIL.2020.853

Tillsyn enligt miljöbalken, 2020

2020-11-13 Sida 1 av 2
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Fastighet
Adress

Beslutsdatum BeslutÄrende
Ärendebeskrivning

KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:12

Klövtorpsvägen 1

2020-10-23 Beslut MSA FGAS Miljöinspektör, § 221: MSAADM.2020.787

Beslut om miljösanktionsavgift, FGAS

BRUNNA 4:868

Mandolinvägen 11

2020-10-23 Tillstånd Bergvärme Miljöinspektör, § 222: BEVMIL.2020.800

Ansökan om tillstånd till bergvärmeanläggning

SPÅNGA 1:5

2020-10-23 Beslut om tillstånd bekmed Miljöinspektör, § 223: BEVMIL.2020.837

Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Antal ärenden 10
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