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Plats och tid Påtåkervägen,  kl. 09:00-09:55

Beslutande 
närvarande

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Lars Carlsson (C), Per Forssberg (KD), Jerri Bergström (S)  ersätter 
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Sven-Olof Ekström (S) (Adjungerad från bygg- och 
miljötillsynsnämnden), Annika Hellberg (Kommundirektör) §§4-15, 
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(Samhällsbyggnadschef), Daniel Jarl (Chef avdelningen för 
översiktsplanering), Oskar Pihl (Planchef) §§1-3, Poa Hellqvist (Chef 
teknik- och fastighetsförvaltningen), Johanna Attlerud (Stabschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen), Mimmi Skarelius Lille 
(Trafikplanerare), Fredrik Skeppström (Kommunplanerare), Tove 
Petersson (Projektledare/Planarkitekt), Anders Nahlbom (Projektledare), 
Carl Henriksson (Miljöplanerare), Alexandros Stogianni (Planarkitekt) 
§§1-3

Paragrafer §§1-15

Justerande Jerri Bergström

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Fanny Lundqvist

Ordförande Parisa Liljestrand

Justerande Jerri Bergström
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ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
§4 Namnsättning av ny stickväg vid Molnbyvägen 2
§5 Namnsättning av ny väg inom Detaljplan Lindholmen-Strömgården
§6 Namnsättning av ny väg inom detaljplan Kragstalund östra
§7 Begäran om uppdrag att utreda framtida användning av del av Brottby 4:1
§8 Verksamhetsområde för Bällsta 2:216 och Bällsta 2:809
§9 Begäran om planbesked Brollsta 6:1
§10 Översiktsplan 2022 Sigtuna kommun, granskningshandling
§11 Granskning av Översiktsplan för Danderyds kommun
§12 Samråd fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort
§13 Vallentuna kommuns yttrande på förslag till länsplan 2022-2033

§14 Vallentuna kommuns yttrande på förslag på nationell plan för transportinfrastruktur 
2022-2033

§15 Anmälningar för kännedom fram till 2022-01-10
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§ 1
Val av justerare
Beslut
Plan- och miljöutskottet utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 3
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
 

 Anläggning av bergtäkt i Norrhall – Mark- och miljö- överdomstolen ger inte 
prövningstillstånd för kommunens överklagan av tidigare beslut - Carl Henricsson
 

 Trygghetsboendet vid Ekeby - Anders Nahlbom
 

 T.f planchef - Oskar Pihl
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§ 4
Namnsättning av ny stickväg vid Molnbyvägen 2 (KS 2021.349)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fastställer namnberedningens förslag på nytt 
vägnamn, Axvägen.

Ärendebeskrivning
Vid Molnbyvägen 2 (UBBY 1:20) har tre nya fastigheter styckats av som kommer att 
bebyggas med småhus för permanentboende. Tillfart till dessa tre fastigheter sker via en ny 
gemensam väg som ansluter till Molnbyvägen. Eftersom vägen är privat har 
namnberedningen tagit fram förslag på vägnamn i samråd med fastighetsägarna.

En mindre stickväg som denna behöver normalt inte namnsättas med ett separat vägnamn, 
men befintlig adressnumrering gör att det i detta fall är olämpligt att fastigheterna får 
Molnbyvägen som adress.

Namnberedningen föreslår att vägnamnet blir Axvägen. Namnet knyter an till Molnby som 
betyder mjölnarbyn, eller ”byn där det bodde mjölnare”.

Förslaget går i linje med kommunens riktlinjer för namnsättning.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-01-10, Namnsättning av ny stickväg vid Molnbyvägen 2
 Bilaga 1 - Karta Molnbyvägen
 Yttrande gällande namnsättning av ny stickväg vid Molnbyvägen 2
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§ 5
Namnsättning av ny väg inom Detaljplan Lindholmen-Strömgården (KS 
2021.350)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fastställer namnberedningens förslag på nytt 
vägnamn, Strömgårdsvägen

Ärendebeskrivning
Detaljplanen Lindholmen-Strömgården vann laga kraft 2020-07-10. Området ligger i norra 
Lindholmen på mark som styckats av från gården Strömgården.

Inom planområdet planeras för ca 20 nya bostäder i form av radhus och parhus. Tillfart till 
planområdet sker via den befintliga infarten till Orkesta idrottsplats. Den befintliga infarten 
och förlängningen in i bostadsområdet regleras i planen som allmän platsmark GATA.

Namnberedningen föreslår att gatunamnet blir Strömgårdsvägen. Förslaget utgår från det 
befintliga gårdsnamnet och går i linje med kommunens riktlinjer för namnsättning.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-01-10, Namnsättning av ny väg inom Detaljplan Lindholmen-

Strömgården
 Bilaga 1 - Karta Lindholmen-Strömgården
 Yttrande gällande namnsättning av ny väg inom Detaljplan Lindholmen-Strömgården
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§ 6
Namnsättning av ny väg inom detaljplan Kragstalund östra (KS 2021.351)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fastställer namnberedningens förslag på nytt 
vägnamn, Zetterlundsslingan.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen Kragstalund östra vann laga kraft 2021-06-23. I planen planeras för 
bostadsbebyggelse om ca 60 bostäder, varav ca 50 i flerbostadshus och 9 radhus/kedjehus. 
Vägen inom planområdet ansluter till Zetterlunds väg.

Namnberedningen föreslår att vägen får namnet Zetterlundsslingan. Då vägen ligger på privat 
kvartersmark har förslaget tagits fram i samråd med exploatören.

Förslaget går i linje med kommunens riktlinjer för namnsättning.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-01-10, Namnsättning av ny väg inom detaljplan Kragstalund 

östra
 Bilaga 1 - Karta Kragstalund östra
 Yttrande gällande namnsättning av ny väg inom Detaljplan Kragstalund östra
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§ 7
Begäran om uppdrag att utreda framtida användning av del av Brottby 
4:1 (KS 2022.019)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utreda en framtida användning av ett markområde om ca 8000 kvm av Brottby 4:1, markerat i 
karta under bakgrund.

Ärendebeskrivning
Brottby 4:1 ägs av kommunen. Den delen som uppdraget avser var tidigare jordbruksmark.
År 2015 fattade kommunen beslut om att uppföra tillfälliga paviljonger för nyanlända på del 
av Brottby 4:1. Paviljongerna är nu bortforslade, men det finns viss infrastruktur kvar i 
marken. Begäran om ett uppdrag för att utreda vad den framtida användningen av marken ska 
vara sker med anledning av att intresset för marken är stort. Det finns de som vill att marken 
ska återställas till jordbruksmark samt andra som vill nyttja marken till exempelvis 
industriändamål eller infartsparkering.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Begäran om uppdrag att utreda framtida användning av del av Brottby 4:1
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§ 8
Verksamhetsområde för Bällsta 2:216 och Bällsta 2:809 (KS 2021.355)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata) för fastigheterna 
Bällsta 2:216 och Bällsta 2:809 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Kommunen har mottagit en hemställan från Roslagsvatten efter beslut i Vallentuna vattens 
styrelse om förslag till verksamhetsområde för Bällsta 2:216 och Bällsta 2:809. Bällsta 2:809 
är en avstyckning från Bällsta 2:216, som är bebyggd sedan tidigare. Bägge fastigheterna 
ingår i detaljplanen Bällsta B630614 och är huvudsakligen planlagda för bostadsändamål. En 
mindre del av Bällsta 2:216 är dock planlagd som naturreservat. Bällsta 2:216 är sedan 
tidigare ansluten till kommunalt dricksvatten och spillvatten via avtal.

Fastigheternas behov av allmänna vattentjänster skiljer sig inte från behoven för 
bostadsområdet i övrigt och Vallentunavattens styrelse föreslår därför att verksamhetsområdet 
för dricksvatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata) utökas enligt bilaga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillstyrker hemställan och har inget att invända mot förslaget.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-23, utökat verksamhetsområde för vattentjänster
 Karta över föreslaget verksamhetsområde
 Hemställan till KF om förslag till verksamhetsområde för Bällsta 2:216 och 2:809
 Protokoll styrelsemöte Vallentunavatten
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§ 9
Begäran om planbesked Brollsta 6:1 (KS 2021.321)
Beslut
Plan- och miljöutskottet beslutar att avslå begäran om detaljplan för fastigheten Brollsta 6:1 
med anledning av att föreslagen bebyggelseutveckling i detta läge inte stämmer överens med 
översiktsplanens intentioner. Området redovisas inte som ett bebyggelseutvecklingsområde i 
gällande översiktsplan. Området är inte heller VA-försörjt och har begränsad 
kollektivtrafikförsörjning. Fastigheten ligger även inom riksintresseområde för kulturmiljö 
Vada - Össeby-Garn.

Ärendebeskrivning
Begäran om planbesked som inkom 2021-10-21 avser framtagande av ny detaljplan för 
fastigheten Brollsta 6:1. Ansökan bedömdes vara komplett 2021-11-17. Enligt 5 kap 4§ PBL 
ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader från det datum kommunen fått in en 
begäran som uppfyller kraven i 5 kap 3§ PBL, om kommunen och den som har gjort begäran 
inte kommer överens om något annat.

Sökanden vill genom planläggning möjliggöra 20-25 småhus på fastigheter om 600-800 
kvadratmeter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att föreslagen omfattning på 
bebyggelseutveckling i detta läge inte stämmer överens med översiktsplanens intentioner. 
Området redovisas inte som ett utvecklingsområde för bostäder i gällande översiktsplan. 
Enligt översiktsplanen kan ny bebyggelse på landsbygden ske framför allt som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse. Vidare anger översiktsplanen att vid 
planläggning på landsbygden bör hänsyn tas till möjligheten för kollektivtrafikförsörjning. 
Föreslagen bebyggelse kan inte anses vara en smärre komplettering och området har och 
bedöms även fortsättningsvis ha en begränsad kollektivtrafikförsörjning. Området ligger 
vidare inom riksintresse för kulturmiljö och inom del av fastigheten finns ett utpekat område 
med fornlämningar. Området är inte anslutet till VA-nätet.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-11, Begäran om planbesked Brollsta 6:1
 Ansökan om planbesked
 Komplettering av ansökan
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§ 10
Översiktsplan 2022 Sigtuna kommun, granskningshandling (KS 2021.142)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott godkänner yttrande daterat 2021-12-23 på förslag 
till Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun, granskningshandling.

Ärendebeskrivning
Sigtuna kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och har nu bjudit in till 
granskning där däribland Vallentuna kommun genom remiss ges tillfälle att yttra sig över 
förslaget.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga via Sigtunas webbplats:
www.sigtuna.se/oversiktsplan

Kommunen lämnade synpunkter i samrådsskedet, under våren 2021. Yttrandet var positivt 
och stödjande. Ett önskemål lämnades därutöver, att inom markreservat för förlängning av 
Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda flygplats även hålla öppet för ett framtida regionalt 
cykelstråk mellan Vallentuna och Sigtuna. Som svar meddelar Sigtuna, i 
samrådsredogörelsen, att kommunen arbetar för att på sikt förbättra det regionala cykelnätet 
men inom planperioden (2022-2035) är prioriteringen att förbättra cykelnätet mellan Sigtunas 
tätorter och inom den regionala stadskärnan. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
trots att möjligheten till ett regionalt cykelstråk inom reservatet inte uppmärksammas i planen 
finns goda fysiska förutsättningar att etablera ett cykelstråk när järnvägsutbyggnaden blir 
aktuell i alla fall.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen är fortsatt stödjande till Sigtunas nya 
översiktsplan.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse granskning Översiktsplan 2022 Sigtuna kommun
 Yttrande granskning Översiktsplan 2022 Sigtuna kommun
 Granskning ‐ Sigtuna kommuns översiktsplan 2022
 Yttrande samråd Översiktsplan 2022 Sigtuna april 2021
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§ 11
Granskning av Översiktsplan för Danderyds kommun (KS 2021.153)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott godkänner yttrande daterat 2022-01-11 på 
Granskningsförslag - Översiktsplan för Danderyds kommun.

Ärendebeskrivning
Danderyd kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och har nu bjudit in till 
granskning där däribland Vallentuna kommun genom remiss ges tillfälle att yttra sig över 
förslaget.
Granskningshandlingarna finns tillgängliga via Danderyds webbplats:
www.danderyd.se/oversiktsplan
Kommunen lämnade synpunkter i samrådsskedet, under juni 2021. Yttrandet var positivt och 
stödjande, utan några förslag till ändring. Danderyd har i sin samrådsredogörelse noterat 
Vallentunas synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen är fortsatt stödjande till Danderyds 
nya översiktsplan.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Granskning av Översiktsplan för Danderyds kommun
 Yttrande, Granskning av Översiktsplan för Danderyds kommun
 Yttrande, samråd om översiktsplan Danderyd
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§ 12
Samråd fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort (KS 2019.046)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar godkänna att samråd genomförs om 
förslag till fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort, daterad januari 2022.
 
Anteckning
Lars Carlsson (C) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen plan- och miljöutskottet gav i mars 2019 samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdrag att utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort. Utifrån 
uppdraget har nu ett förslag till fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna tätort tagits 
fram.

Till den fördjupade översiktsplanen hör en hållbarhetsbedömning, vilken inkluderar en 
miljökonsekvensbeskrivning, samt en kartläggning av ekosystemtjänster och en 
kulturmiljöanalys. Den fördjupade översiktsplanen redovisar en övergripande 
utvecklingsstrategi, samt avsikt och vägledning för markanvändningen i västra Vallentuna 
tätort.

Mellan februari och april avses förslaget samrådas med myndigheter, kommuner och andra 
berörda. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter och 
ställningstagande till dessa redovisas. Förslaget bearbetas därefter och ställs ut för granskning 
innan kommunfullmäktige slutligen kan anta den fördjupade översiktsplanen.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse,2022-01-11, Samråd fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort
 Samrådshandling - Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort
 HKB-rapport - Samrådshandling för fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort
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§ 13
Vallentuna kommuns yttrande på förslag till länsplan 2022-2033 (KS 
2021.049)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att
- lämna remissyttrande för Vallentuna kommuns daterat den 11 januari
- stå bakom Arlandaregionens yttrande godkänt den 14 januari
- stå bakom Stockholm Nordost yttrande godkänt den 19 januari

Ärendebeskrivning
Region Stockholm har remitterat förslag till ny länsplan för 2022-2033. I planen redovisas 
namngivna objekt, över 50 miljoner kronor, samt åtgärdsområden för investeringar under 50 
miljoner kronor. Vallentuna kommun svarar enskilt, och tillsammans med Stockholm Nordost 
och Arlandaregionen. Vallentuna eget yttrande fokuserar på väg 268:an och behovet av mer 
investeringsmedel till statlig infrastruktur i Vallentuna kommun. I Arlandaregionens yttrande 
föreslås en Arlandaförhandling och i Stockholm Nordost är fokus framför allt på att stora 
betydande brister inte har hanterats.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Vallentuna kommun remissyttrande länsplan tjänsteskrivelse
 Remissyttrande Vallentuna kommun länsplan
 Aktuell redovisning om vägåtgärder i Stockholms län finansierade med Trängselskatt
 Arlandaregionens yttrande länsplan 20220114
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§ 14
Vallentuna kommuns yttrande på förslag på nationell plan för 
transportinfrastruktur 2022-2033 (KS 2021.368)
Beslut

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att
- lämna remissyttrande för Vallentuna kommuns daterat den 11 januari
- stå bakom Arlandaregionens yttrande godkänt den 14 januari
- stå bakom Stockholm Nordost yttrande godkänt den 19 januari

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har remitterats förslag på nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Planeringsramen för åtgärderna i planen uppgår till 799 miljarder kronor. Av 
dessa ska 437 miljarder användas till utveckling av transportsystemet, samtidigt uppgår 
kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor vilket överstiger den befintliga ramen.
Vallentuna kommun lämnar sammanlagt tre yttranden, ett eget, ett med Arlandaregionen samt 
ett med Stockholm Nordost. I Vallentunas eget yttrande föreslås fokus på utvecklingen av 
Roslagsbanan samt behovet av följdinvesteringar. Stockholm Nordost anger att stambanorna 
behöver egen finansiering samt att en Arlandaförhandling behöver inledas. Detta tas även upp 
av Arlandaregionen. I Arlandaregionen lyfts även vikten av utveckling på Stockholm Arlanda 
Airport, att Arlandarådets rapport ska offentliggöras, samt att finansieringsramen måste öka.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Vallentuna kommun yttrande på nationell infrastrukturplan 2022-2038
 Remissyttrande nationell infrastrukturplan 2022-2038 Vallentuna kommun
 Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033
 Arlandaregionens yttrande nationell plan 20220114
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§ 15
Anmälningar för kännedom fram till 2022-01-10
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2022-01-10 och 
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med 
anmälningar av kungörelser.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att plan- och miljöutskottet tar del av kungörelserna och lägger 
dem till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och 
miljöutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
  Underrättelse - ett beslut har fattats, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 

tillkommande BYA/BTA 25m2, Bällsta 2:1116 (Murkelvägen 81) (SHBG 2021-000751)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov nybyggnad av 3st 

flerbostadshus, 39 lgh BYA 1753 kvm, BTA 3799 kvm samt cykeltak, förråd pergola, plank och 
parkering Vallentuna-Åby 1:170

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad för 
två enbostadshus och två komplementbyggnader, Lindönäs 5:1 (SHBG 2021-000461)

  Underrättelse om beslut, ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus 
(skorsten och eldstad), ORMSTA 1:957

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av 3st radhus 
x 3lgh=9lgh (BYA/BTA 624m21248m2) & miljöhus BYA 24m2 Kragsta 1:51 (SHBG 2021-
000766)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
flerbostadshus - avseende balkonginglasning av bef balkong, Vallentuna-Rickeby 1:63 
(Tvärvägen 10), SHBG 2021-000861

  Underrättelse - ett beslut har fattats, Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus 
BYA/BTA1350-4646m2, pumphus BYA 11m2, cykelförråd BYA118m2, Kragsta 1:51 (SHBG 
2021-000784)

  Underrättelse om beslut, Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av 
balkong, BÄLLSTA 2:547

  Underrättelse, beslut om rivningslov för garage, ORMSTA 1:563
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anordning av skärmtak 

med BYA43,2m2, Vallentuna-Rickeby 1:480 (Moränvägen 1) (SHBG 2021-001017)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, Bygglov för fasadändring av carport till garage, 

tillkommande BYA 3 m, Bällsta 2:1190 (Våtmarksvägen 6) (SHBG 2021-001045)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anordning av tre skyltar, 

Vallentuna-Åby 1:99 (Tellusvägen 21)
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  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, etapp (E) 3 BYA/BTA 446-2130 m2 - 27 lgh, Vallentuna Prästgård 1:174 
(Gärdesvägen 8) (SHBG 2021-000664)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, bygglov för nybyggnad av garage (BYA 39m2), 
Bällsta 2:369 (Dragonvägen 13) (SHBG 2021-000370)

  Underrättelse - ett beslut har fattats,  ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus BYA/BTA 85/170 kvm, Bällsta 2:1296 (Malmbodavägen 16A) (SHBG 2021-
001006)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 
BYA/BTA 184kvm, Olhamra 1:4 (Syrenelundsvägen 7) (SHBG 2021-000973)
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