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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-11-04 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2020-000670 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, SOLLENTUNA 
HÄRADSALLMÄNNING 1:23   

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

 

2. Avgift fastställs till 147 544 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 

Avgiften har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 2 390 

kvm byggnadsarea, BYA. Förslaget är planenligt. Bygg- och miljöförvaltningen 

föreslår att bygglov ska ges. 

 
Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 

2.  Sammanställning E-tjänst (ansökan) 2020-09-24 

 Grönytefaktor  2020-09-24 

 Ritning, illustration färgsättning  2020-10-22 

     Ritningar (tot. 9 st) 2020-10-07 

     Situationsplan 2020-11-04 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. Martin Persson är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K. 

Ärendet 

Aktuell bygglovansökan gäller nybyggnad av industribyggnad inom Stäkets 

verksamhetsområde. Byggnaden omfattar 2 390 kvm BYA och 2 615 kvm 

bruttoarea, BTA.  

 

Byggnadens fasader kläs med plåt i skogsgrön kulör (RAL 6490) samt med 

avvikande ljusare grön kulör på byggnadens lägre del (RAL 6011) i enlighet med 

illustration daterad 2020-10-22. Taket utformas med svart kulör. 
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Del av tomtytan hårdgörs, men detaljplanens krav på grönytefaktor (GYF) samt 

fördröjningsmagasin för dagvatten klaras. Angöring till tomten sker som föreskrivet 

från Allmänningsvägen. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan D 2016-09-23. Detaljplanens bestämmelser innebär i 

huvudsak att området är planerat för industriändamål. Fastigheten får bebyggas med 

50 procent av fastighetsarean mätt i byggnadsarea (BYA). Byggnad ska placeras 

högst tio meter från Allmänningsvägen och ska anpassas till gatunivån. Tak på 

byggnad ska ha minst tio graders takvinkel och en maximal nockhöjd på 12 m. 

Särskild omsorg i utformningen av byggnadsvolymer och fasader mot Rotebroleden 

gäller. Gråa, bruna, svarta, gråa, röda eller gröna dova kulörer tillåts. För tomten 

gäller krav på grönytefaktor (GYF) på 0,3 samt på ett fördröjningsmagasin för 

dagvatten på 130 kubikmeter (m3) per hektar (ha) fastighetsarea. 

Lagstöd 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som 

följer av bland annat 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 1 § PBL. 

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 

den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads och 

landskapsbilden samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

Yttranden 

Då förslaget är planenligt har grannar och sakägare har inte getts tillfälle att yttra sig. 

 

Remiss har skickats till kommunens tekniska nämnd som inte framfört någon 

erinran.  

 

Kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd framför följande: Åtgärderna inom 

området kommer att innebära en ökning av hårdgjorda ytor vilket bidrar till en ökad 

avrinning och därmed större dagvattenflöden. Vi anser därför att det är viktigt att de 

bestämmelser för dagvatten som fastslagits i detaljplan och dagvattenriktlinjer 

beaktas. Enligt gällande dagvattenriktlinjer så krävs avskiljning av olja och sediment 

i dagvatten från alla nya parkeringsplatser för över 40 personbilar samt för 

fastigheter med över 3000 kvm hårdgjord yta. Enligt samma riktlinjer för dagvatten 

gäller även krav på rening av dagvatten vid all nyexploatering samt större 

ombyggnation utifrån recipientens behov, så att fastställda riktvärden för totalfosfor, 

suspenderad substans, olja samt metaller och miljögifter uppnås inom plan- och 

exploateringsområdet. 

 

Eftersom recipienten i utförd dagvattenutredning angivits vara Görväln så är det 

viktigt att dagvattensystemet utformas så att det finns möjlighet till fördröjning och 

uppsamling i samband med olyckor. Gemensamma anläggningar är tillåtna.  

 

I den gällande detaljplanen för området står att lokal hantering av dagvattnet 

eftersträvas. Dagvatten inom kvartersmark ska fördröjas inom kvartersmark eller 
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fastigheter gemensamt innan vattnet leds vidare till det kommunala 

dagvattensystemet. 

 

Sökanden har tagit del av synpunkterna och framför skriftligt att de har för avsikt att 

uppfylla alla krav som finns för hantering av dagvatten. De kommer i god tid inför 

tekniskt samråd att presentera erforderliga ritningar som avser 

dagvattenprojekteringen. 

Motivering 

Diskussion kring utformning av bygganden resulterade i att sökanden valde en 

färgsättning som innebär att den del av byggnaden som är lägre ges en ljusare kulör. 

Bygglovsavdelningen anser att såväl byggandens utformning som färgsättning är väl 

genomtänkt och föreslaget anses inte utgöra någon olägenhet. 

 

Förslaget bedöms även vara förenligt med detaljplanen och uppfylla de allmänna 

utformningskraven samt vara lämpligt för sitt ändamål.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Företagskonsekvensanalys  

Ärendet bedöms ha positiv påverkan på det lokala näringslivet genom att det skapas 

nya arbetsplatser och kan medföra förstärkning av företagandet i området. 

 

 

För Bygg- och miljöförvaltningen 

Bygglovsavdelningen 

 

Amanda Touman Redstorm  

Bygglovschef  

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Fastighetsägare 

Kontrollansvarig 

 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) och meddelande 

skickas till gränsgrannar och andra kända sakägare 
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