
KALLELSE
BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN
2022-09-27

Tid och plats Kl  18:00
Bällstarummet

Övriga kallade Björn Stafbom, Samhällsbyggnadschef, Sandra Wargclou, 
Miljöchef, Tobias Pettersson, Avdelningschef Kart- och mät, 
Senad Glamocak, Bygglovschef, Johanna Attlerud, Stabschef, 
Jesper Westberg, Kommunsekreterare

Övrig information Smörgås och kaffe/te kommer att serveras vid 
sammanträdet.

Elwe Nilsson (M)
Ordförande

Jesper Westberg
Sekreterare



FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Verksamheten informerar
4. Tertialuppföljning januari-augusti för bygg- och miljötillsynsnämnden
5. STÅNGBERGA 2:24 (RIALAVÄGEN 78) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus,

installation av eldstad och strandskyddsdispens, SHBG 2022-000333
6. ORKESTA-MÖRBY 3:20 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad tre enbostadshus och tre

komplementbyggnader, SHBG 2022–000526
7. RÖRBY 3:12 (ANGARNS-RÖRBY 210) Bygglov för nybyggnad av fyra vindkraftverk, SHBG 2022-

000264
8. Anmälningar för kännedom
9. Redovisning av delegationsbeslut
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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
 Gamla ärenden och bemanning
 Ändringar av bygglovstaxan

4. Tertialuppföljning januari-augusti för bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2022.026)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner tertialuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter åtta månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret.

Tertialrapporten följer den gemensamma struktur som används för samtliga nämnder:
- Uppföljning av mål i kommunplan 2021-2023 samt nämndens mål och indikatorer i
verksamhetsplan 2022-2024.
- Styrkort med verksamhetsmått samt ekonomiskt utfall per verksamhet.
- Investeringsredovisning.
- Personalredovisning.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2022-09-14, Tertialuppföljning januari-augusti 2022, Bygg- och

miljötillsynsnämnden
 Delarsrapport januari-augusti BMN 2022

5. STÅNGBERGA 2:24 (RIALAVÄGEN 78) Ansökan om bygglov 
för tillbyggnad av fritidshus, installation av eldstad och 
strandskyddsdispens, SHBG 2022-000333 (BMN 2022.059)
Ärendet avser: Stångberga 2:24

Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på www.vallentuna.se då det 
inte bedöms vara förenligt med dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i 
sin helhet kontakta registrator.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (7)

6. ORKESTA-MÖRBY 3:20 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad tre enbostadshus och tre komplementbyggnader, 
SHBG 2022–000526 (BMN 2022.063)
Ärendet avser:

Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på www.vallentuna.se då det 
inte bedöms vara förenligt med dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin 
helhet kontakta registrator.

7. RÖRBY 3:12 (ANGARNS-RÖRBY 210) Bygglov för nybyggnad 
av fyra vindkraftverk, SHBG 2022-000264 (BMN 2022.064)
Ärendet avser: Rörby 3:12

Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på www.vallentuna.se då det 
inte bedöms vara förenligt med dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin 
helhet kontakta registrator.

8. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar listan med handlingar som har anmälts för kännedom 
till och med den 8 september 2022.

Anmälda handlingar
 BMN 2020.017-11    Dom från Nacka tingsrätt, Överklagat beslut i mål nr P 1477-22
 BMN 2021.094-7    Dom angående förhandsbesked för enbostadshus m.m. på fastigheten Vreda

1:18, Mål nr P 2611-22 (403-210-2020)
 BMN 2021.061-9    Beslut, bygglov på fastigheten Vallentuna Prästgård 6:2 i Vallentuna kommun;

nu fråga om avskrivning, Mål nr P 4447-22 (403-5265-2022)
 Dom, överklagande bygglov för nybyggnad av ridhall/lagerhall på fastigheten Kumla 1:58: Mark- 

och miljödomstolen avslår överklagandet
 BMN 2020.038-8    Beslut angående Överklagande av beslut om föreläggande att avhjälpa

föroreningar m.m. på fastigheten Gillinge 1:4, 505-11170-2021
 Beslut angående Överklagande av beslut om tillsynsavgift på fastigheten Ösby 1:19 (BMTN-

2021-655), 505-37596-2021

9. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och 
med den 8 september 2022.

Delegationsbeslut
 BMN 2022.010-12    Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-07-01 - 2022-07-31.

Bygg- och miljötillsynsnämnden
 BMN 2022.010-13    Delegationsbeslutslista, 2022-06-02 till 2022-08-16, bygglovsavdelningen
 BMN 2022.065-1    Delegationsbeslut enligt 5.8, tillförordnad avdelningschef på SBF under

ordinaries frånvaro, miljöavdelningen
 BMN 2022.010-14    Delegationsbeslutslista, 2022-08-17 till 2022-09-07, bygglovsavdelningen
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