
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  2 (2)

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-01-21

5.  Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna.

Anmälningar
1. BMN 2019.065-3    Överklagande av beslut om förhandsbesked, 

Stångberga 1:10 (SHBG 2019-000293)
2.     Mark- och miljödomstolens dom i mål P 7601-19, överklagande av 

beviljat bygglov, Stora Mällösa 1:6 (SHBG 2018-000856)
3. BMN 2019.055-2    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning oktober 

2019, Vallentuna kommun
4.     Kommunstyrelsen, Planeringsprocessen styrning och uppföljning 

2020
5.     Kommunstyrelsen, Uppdrag psykisk hälsa bland unga
6.     Överklagande av beslut om radonmätning (BMTN-2019-839)
7.     Missiv, remiss gällande förslag till ändring i 

industriutsläppsförordningen för att genomföra slutsatser om bästa 
tillgängliga teknik för avfallsbehandling

8. BMN 2019.043-4    Mark- och miljödomstolens dom i mål M 8471-19, 
Utdömande av vite, Uthamra 1:7

9. BMN 2019.087-3    Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift, 
Bällsta 2:1144 (SHBG 2019-000570)

10.     Länsstyrelsens beslut gällande prövning av beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Sjöberg 2:3 (SHBG 2016-
000756)

11.     Överklagande av beslut gällande förhandsbesked Stora Mällösa 1:12
12.     Angående föreläggande avseende försiktighetsmått gällande 

vedeldning, Kragsta 1:7
13.     Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av 

Vallentunas kommuns dispensbeslut på fastigheten Sjöberg 2:3
14.     Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
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VALLENTUNA KOMMI.JN
Bygg- och Miliötillsynsnämnden

2019 -12- 0 4

överklagande till Länsstyrelsen Dnr:

överklagande av Bygg- och m¡ljöt¡llsynsnämndens
beslut, Vallentuna Kommun 201 9-IL-L2
Fastighet: Stångberga 1:10

Diarienummer: SHBG 2019-000293

Jag överklagar här med Nämndens beslut enligt bifogat protokoll, Bilaga L

I beslutet saknas mitt yttrande över tjänsteskrivelse som insändes z}tg-tt-L}. Det är
anmärkningsvärt att underlag till tjänsteskrivelse är daterat 2019-08-20,se bilaga 4

och först tillsändes mig 20L9-1L-06, se Bilaga 5 med instruktion att inkomma med

svar senast 2OL9-1L-IL till Nämndens möte 2OL9-IL-L2. Jag inkom med ¡trande
inom angiven tid, se Bilaga 2 men trots detta har nämnden inte fått ta del av
yttrandet då det saknas i beslutsunderlaget se bilaga I, sid 24.

Jag överklagar med hänvisning till redan gjorda invändningar mot beslutet i mitt Yttrande
från 2019-11-10 enligt Bilaga 3 och Nämndens bristande beslutsunderlag.

Jag yrkar att min ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och samt
ansökan om strandskyddsdispenens godkänns.

Stockholm 20L9-1L-30

a

Med vänlig hälsning

tnrl,nnf,
Carolina Borg

Sjövikstorget 7

tL7 58 Stockholm

mobil:070-L51 9477

Persnr: 730929-8623
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-12-05 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 7601-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 616017 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Christer Fridolin, Stora Mällösa 4, 186 92 Vallentuna 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna 
  
2. Fayez Saleh Khlil Abuhatab, Sadelgatan 3, 194 72 Upplands-Väsby  
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-10-16 i ärende nr 403-28116-2019, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Avvisat överklagande 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 

16 oktober 2019, dnr 403-28116-2019, och återförvisar målet till länsstyrelsen för 

fortsatt handläggning. 

_____________ 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 7601-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Bygg- och miljönämnden i Vallentuna kommun beslutade den 24 april 2019 att bl.a. 

ge bygglov för ett garage inom fastigheten Vallentuna Stora Mällösa 1:6. Christer 

Fridolin överklagade beslutet om bygglov till Länsstyrelsen i Stockholms län, som i 

sin tur avvisade Christer Fridolins överklagande. 

 

YRKANDEN M.M. 

Christer Fridolin har yrkat, som det får förstås, att mark- och miljödomstolen ska 

undanröja länsstyrelsens beslut och återförvisa målet till länsstyrelsen för fortsatt 

handläggning. 

 

Till stöd för sin talan har Christer Fridolin bl.a. anfört att han bl.a. äger fastigheten 

Vallentuna Stora Mällösa 1:1 som gränsar till fastigheten Stora Mällösa 1:6.  

 

Fayez Saleh Khlil Abuhatab har, som det får förstås, bestritt ändring.  

 

Till stöd för sitt bestridande har Fayez Saleh Khlil Abuhatab bl.a. anfört att bygg-

lovet avser ett garage som ska ersätta ett befintligt garage i dåligt skick samt att det 

inte finns några planer på att driva en hotellverksamhet inom fastigheten. 

 

Bygg- och miljönämnden i Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig i 

målet men har inte hörts av. 

 

DOMSKÄL 

Frågan i målet är om Christer Fridolin hade rätt att överklaga nämndens beslut till 

länsstyrelsen. 

 

Av 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) och 42 § förvaltningslagen (2017:900) 

följer att beslut om bl.a. bygglov får överklagas av den som beslutet angår, om det 

har gått honom eller henne emot. Beslut om bygglov anses enligt fast praxis angå 

bl.a. ägare till fastigheter som gränsar direkt till den fastighet beslutet gäller, s.k. 

rågranne. 



  Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 7601-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Den fastighet som bygglovet avser, Stora Mällösa 1:6, och Christer Fridolins fastig-

het Stora Mällösa 1:1 gränsar direkt till varandra. Christer Fridolin har därmed rätt 

att överklaga i egenskap av rågranne. Med bifall till överklagandet ska alltså läns-

styrelsens beslut att avvisa Christer Fridolins överklagande undanröjas och målet 

återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 27 december 2019.  

 

 

Bjarne Karlsson  Ylva Kvist Trelje 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och 

tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Alexandra Venander.  



Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

INKOM: 2019-11-04
MÅLNR: P 7601-19
AKTBIL: 6
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www.domstol.se 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/


VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194
Månadsuppföljning oktober 2019, Vallentuna kommun (KS 2019.116)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna 
att tillse att verksamheterna bedrivs inom budgetram.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 77,1 miljoner kronor, (74,6 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 51,9 
miljoner kronor (49,0 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 58,3 miljoner kronor (55,8 miljoner 
kronor enligt balanskravet). Budgeten för 2019 innehåller ett resultat på 14,0 miljoner kronor 
enligt kommunplan 2019-2021. Prognosen för 2019 visar således ett överskott på 44,3 
miljoner kronor jämfört med budget (41,8 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen innehåller en realisationsvinst om 2,5 miljoner kronor.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 13,4 
miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2019.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 8,7 miljoner kronor. Det beror främst 
på att kommunstyrelsen visar ett överskott på 8,4 miljoner kronor. Prognosen baseras på att 
samtliga medel inom kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF) om 5,0 
miljoner kronor inte används. Barn- och ungdomsnämnden bidrar med ett överskott om 5,0 
miljoner kronor från den fasta ramen, och ett underskott om 1,0 miljon kronor från 
skolpengen. Utbildningsnämnden beräknar lämna ett överskott från fasta ramen om 1,5 
miljoner kronor och ett underskott på gymnasieskolpengen om 3,5 miljoner kronor. 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 0,9 miljoner kronor. Fritidsnämnden 
prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Kulturnämnden beräknar bidra med ett 
överskott om 0,2 miljoner kronor. Bygg- och miljötillsynsnämnden prognostiserar ett 
underskott om 1,0 miljoner kronor.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen godkänner 
månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att tillse att verksamheterna 
bedrivs inom budgetram.
 
Beslutsgång
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §148  Månadsuppföljning oktober 2019, Vallentuna kommun
2. Månadsuppföljning oktober 2019, Vallentuna kommun
3. Månadsuppföljning oktober 2019, Vallentuna kommun

Expedieras till 
Akten Samtliga nämnder
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020 (KS 2019.313)

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2020 för planeringsprocessen styrning och uppföljning.
Bokslutsgenomgång torsdag 12 mars kl. 9-16.
Kommunplanedag torsdag 2 april kl. 9-16.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 7 maj.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 25 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 8 juni.
Målstyrning inför nämndernas VP torsdag 1 oktober kl. 9-16.
 

Reservationer
Jaana Tilles och Gustav Elfström, båda (S), reserverar sig mot att Jaana Tilles (S) 
ändringsyrkande avslogs.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av fullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget 
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Vallentuna kommuns regler för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun anger hur 
planeringsprocessen genomförs i Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess 
innebär att kommunfullmäktige under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för 
efterföljande tre år. Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler 
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret 
att tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen innehåller 
bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och målstyrning inför 
nämndernas verksamhetsplaner (VP).
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen fastställer tidplan 2020 för 
planeringsprocessen styrning och uppföljning.
Bokslutsgenomgång torsdag 12 mars kl. 9-16.
Kommunplanedag torsdag 2 april kl. 9-16.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 7 maj.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 25 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 8 juni.
Målstyrning inför nämndernas VP torsdag 1 oktober kl. 9-16.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jaana Tilles (S) yrkar som ändring att kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 9 
november då budgetförutsättningarna är mer klara.
 
Ylva Mozis (L) yrkar avslag på Jaana Tilles (S) ändringsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
1. §137  Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
2. Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020

Expedieras till 
Akt, samtliga nämnder, samtliga förvaltningschefer
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208
Uppdrag psykisk hälsa bland unga (KS 2019.339)

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att förvaltningsövergripande samordna:
- öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan hanteras (kartläggning av kommunens befintliga 
insatser, skapa plattform etc)
- Se över skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos unga och bidrar till 
välbefinnande
- Ta fram förslag till hur kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa, arbeta 
med självskattning och öppenhet kring psykisk ohälsa etc.
- Regelbunden uppföljning av arbetet med psykisk hälsa till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Även om folkhälsan i Sverige generellt sett är god, så visar många rapporter att den psykiska 
ohälsan ökar. Bland barn och ungdomar har förekomsten av psykosomatiska besvär, enligt 
enkätundersökningen Skolbarns hälsovanor, fördubblats sedan 1980-talet fram till 2014. Den 
psykiska ohälsan är också ojämnt fördelad mellan olika grupper i samhället och exempelvis är 
psykisk ohälsa mer vanligt förekommande bland flickor och kvinnor än pojkar och män. 
Orsaken till varför den psykiska ohälsan har ökat är svårt att säga någonting definitivt om, 
men däremot finns flertalet faktorer man vet främjar den psykiska hälsan.
Stockholmsenkäten visade 2018 att den psykiska ohälsan bland unga i Vallentuna kommun 
låg på en hög nivå som var i linje med eller strax sämre än länet i stort. Resultatet som 
framkom kring den psykiska ohälsan bland unga medförde ett intresse av att titta närmare på 
detta. Kvalitativa fokusgruppsintervjuer har därför genomförts med högstadieelever i 
Vallentuna kommun. I resultatet av intervjuerna framkom fyra kategorier. Den första är 
kunskap om psykisk ohälsa där de flesta hade en relativt god kännedom om vad det handlar 
om. Ungdomarna pratade framförallt om en känsla inombords, att man inte mår bra eller 
känner sig nöjd med livet. Några nämnde också svårare psykiska besvär och psykiatriska 
tillstånd. Den andra kategorin handlade om faktorer som påverkar den psykiska hälsan hos 
unga. Här framkommer många olika saker, men genomgående för flertalet av intervjuerna är 
att prestationskrav, vänskap, ideal i samhället och att bli accepterad för den man är påverkar 
självkänsla och därmed också hur man mår.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i 
uppdrag att förvaltningsövergripande samordna:
- öka kunskapen om hur psykisk ohälsa kan hanteras (kartläggning av kommunens befintliga 
insatser, skapa plattform etc)
- Se över skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos unga och bidrar till 
välbefinnande
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2019-11-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Ta fram förslag till hur kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa, arbeta 
med självskattning och öppenhet kring psykisk ohälsa etc.
- Regelbunden uppföljning av arbetet med psykisk hälsa till kommunstyrelsen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §158  Uppdrag psykisk hälsa bland unga
2. Uppdrag psykisk ohälsa bland unga,
3. Kartläggning psykisk hälsa bland ungdomar i Vallentuna 2019

Expedieras till 
Akt Nämnderna
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Remiss 
 
 
2019-12-05 
M2019/02120/R 
  
 

 
 

Miljödepartementet 
Rättssekretariatet 
Ingrid Backudd 
08-405 93 52 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)  
för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för 
avfallsbehandling 

Remissinstanser 

Arvidsjaurs kommun 

Avfall Sverige 

Borlänge kommun 

Emmaboda kommun 

Energiföretagen Sverige 

Föreningen Teknikföretagen i Sverige (Teknikföretagen) 

Företagarna 

Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI) 

Grums kommun 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hushållningssällskapens Förbund 

Härnösands kommun 

Hässleholms kommun 
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Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige (IKEM) 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Jernkontoret 

Jönköpings kommun 

Kalmar kommun 

Karlskoga kommun 

Karlstads kommun 

Kemikalieinspektionen 

Kiruna kommun 

Kristinehamns kommun 

Kumla kommun 

Kungl. tekniska högskolan 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Linköpings kommun 

Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) 

Luleå tekniska universitet 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

Länsstyrelsen i Hallands län 
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Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Malmö kommun 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Naturvårdsverket 

Norrköpings kommun 
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Nybro kommun 

Nynäshamns kommun 

Oskarshamns kommun 

Oxelösunds kommun 

Regelrådet 

Skogsindustrierna 

Skogsstyrelsen 

Statens energimyndighet 

Statens jordbruksverk 

Statskontoret 

Stena Recycling 

Stockholms kommun 

Strömsunds kommun 

Sundsvalls kommun 

Surahammars kommun 

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen 

Svensk Plaståtervinning 

Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) 

Svenska Naturskyddsföreningen 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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Tillväxtverket 

Umeå kommun 

Vallentuna kommun 

Vansbro kommun 

Verket för innovationssystem 

Vänersborgs kommun 

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Västerås kommun 

Återvinningsindustrierna 

Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 
14 februari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Word-
format) per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
ingrid.backudd@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2019/02120/R och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remiss-
instansens namn ska även anges i dokumentnamnet. I remissen ligger att 
regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. 

Frågor under remisstiden besvaras av Ingrid Backudd, 08-405 93 52, 
ingrid.backudd@regeringskansliet.se. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
 
 
Susanne Gerland 
Tf. rättschef 
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-12-17 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 8471-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 619298 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

SÖKANDE 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
MOTPART 
Inger Nordström, 19541229-0149 
Uthamravägen 86 
186 53 Vallentuna 
 
SAKEN 
Utdömande av vite 
_____________ 
 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite.  

 

_____________ 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 8471-19 

Mark- och miljödomstolen  
 

 
 
BAKGRUND 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 21 

maj 2019 att förbjuda Inger Nordström att släppa ut avloppsvatten från fastigheten 

Uthamra 1:7. Beslutet förenades med ett vite om 100 000 kr. 

 

YRKANDEN M.M. 

Nämnden har yrkat att Inger Nordström ska förpliktas att betala vite om 100 000 

kr. Till stöd för yrkandet har nämnden anfört bl.a. följande. Den 31 mars 2017 

inkom ett anonymt klagomål där klaganden uttrycker oro över att orenat avlopps-

vatten släpps ut i Vallentuna sjön. Två inspektioner gjordes efter det, år 2017 och 

2019 där det konstaterades att avloppet fortfarande inte uppfyllde gällande krav. 

Den 29 april 2019 bekräftade Ragn-Sells att de tömmer slambrunnen årligen och 

Roslagsvatten bekräftade att fastigheten inte har abonnenmang för vatten eller 

spillvatten. Den 3 december 2019 bekräftade Roslagsvatten att Inger Nordström 

fortfarande inte har rättat sig efter beslut om förbud förenat med vite.  

 

DOMSKÄL 

I mål om utdömande av vite har domstolen att pröva om det föreläggande som lig-

ger till grund för ansökan har riktats mot rätt adressat, har delgetts adressaten, om 

det har vunnit laga kraft, om det är lagligen grundat och om föreläggandet har över-

trätts. Om föreläggandet har överträtts ska domstolen pröva om det har funnits nå-

got giltigt hinder att inte följa föreläggandet. Finns förutsättningar att döma ut vitet 

ska domstolen även pröva vitets storlek och beakta om det finns skäl för jämkning 

av vitet. Ett vite har straffrättslig karaktär och det ställs höga krav på den talan som 

förs av sökande myndighet. Bevisbördan för att det finns förutsättningar för att 

döma ut vite ligger hos nämnden.  

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning.  

 

Inger Nordström äger den fastighet som anges i föreläggandet. Hon är därmed rätt 

adressat. Föreläggandet har delgetts henne och det har vunnit laga kraft. Föreläg-

gandet är vidare lagligen grundat. Frågan är om det kan anses utrett att förbudet har 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 8471-19 

Mark- och miljödomstolen  
 

 
 
överträtts. Av utredningen i målet framgår att inspektörer från samhällsbyggnads-

förvaltningen besökte fastigheten den 21 april 2017 samt den 9 januari 2019. Vid 

besöket den 21 april 2017 såg fastigheten obebodd men den såg bebodd ut vid be 

söket den 9 januari 2019. Av mailkonversation som getts in till domstolen framgår 

att handläggaren i ärendet vid samhällsbyggnadsförvaltningen den 3 december 2019 

bl.a. uppgett att man för ett tag sedan besökt fastigheten, att slambrunnen då var 

ganska tom men att det fortfarande finns ett abonnemang hos Ragn-Sells så att det 

är svårt att veta om det enskilda avloppet fortfarande används.  

 

Domstolen konstaterar att det är oklart om avloppsvatten fortfarande släpps ut från 

fastigheten Uthamra 1:7. Nämnden har inte visat att förbudet har överträtts. 

Ansökan om utdömande av vite ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-02) 

Överklagande senast den 7 januari 2020.  

 

Bjarne Karlsson 

Rådman 

_____________ 

Föredragande har varit beredningsjuristen Anna I. Andersson.  
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/


VALLENTUNA KOMMUN
Bygg- och Miljötillsynsnämnden

2019 -t2- 17

Dnr:

Länsstyrelsen i Stockholms Län

Enheten för överklaganden 2

Box22O67

L0422 Stockholm

2019-L2-17

Ref överklagande Vatlentuna kommun SHBG 2019-OOO570 ZOLg-tt-L2

Bifogat finner ni vår överklagan

n hälsni ng

Peter Hällström

Ordförande

Brf Bällsta Industri Park

070-766 LO70

Peter. ha I lstro m @ b uffersma ri n e.se



överklagan av beslut i tiltsynsärende med diarienummer SHBG 2OL9'
0 0 0 5 7 0, beslutsdatum 2Ol9 -LI-12

Beslutet gäller: Sanktionsavgifter om 77 888kr för en mur som uppfördes utan
startbesked.

Vad som är fel i beslutet: Byggsanktioner utdömda på felaktiga grunder

Anledning till yrkande på ändrat beslut Vid diskussion med Vallentuna kommun
framgick det inte huruvida byggnationen skulle klassas som mur eller inte, I det
interimistiska slutbeskedet som utfärdades framgick det att det klassats som mur varpå
Brf Bällsta Industripark sökte bygglov i enligt med det som framgick i slutbeskedet,
Hantering av bygglovet var extremt bristtälligt av Vallentuna kommun vilket gjorde att
ärendet drog ut på tiden och ett tillsynsärende upprättades, För mer detaljerad
beskrivning se Bilaga 1.

Begärd ändring: Byggsanktionsavgifter avskrivs helt

Ort datum

û- t-r Yltr-- t1- 12- ll
U

Peter Hällström, ordförande BRF Bällsta Industripark



Bilaga l till överklagan ärende SHBG 2019-000570

Den aktuella muren uppfördes då berget i tomtgräns visade sig vara poröst och instabilt
vid sprängning vilket resulterade i ras. Detta kunde inte förutses då bygglov söktes för
fastigheten. För att hindra fortsatt ras lades dessa sprängmassor i gabioner efter
diskussion med Christian From (handläggare på Vallentuna kommun). Det var inte klart
under diskussionen huruvida dessa korgar med sprängsten skulle klassas som mur eller
stenröse. Således, för att förhindra fortsatt ras så söktes inte bygglov innan uppförandet
och det stod inte klart ifall det skulle klassas som mur.
vid slutbeskedet (20L8-02-09) fastslogs dock att "de uppstaplade stenarna" skulle
betraktas som mur och att bygglov krävdes. Vidare framgår av slutbeskedet att brister
ska avhjälpas innan 201,8-1,2-31.

t. M¡ljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger interimistiskt slutbesked (tillfälligt
slutbesked)t o m 2018-12-3t med förbehållet att brist avhjälpts eller kontrollgörs.

2. Bristerna är: Markarbeten kvarstår. Uppstaplade stenar placerade längs
fastighetsgräns betraktas som mur och saknar lov.

Ovan text är taget från interimistiskt slutbesked med beslutsdatum 201,8-02-09 [Bilaga
1J.

Brf Bällsta lndustripark skickar in ansökan om bygglov för den aktuella muren 181116. Som
tydligt framgår av nedan sammanfattning brister Vallentuna kommun på ett
anmärkningsvärt sätt vi hantering av ansökan om bygglov för stödmurar. Nedan är en
tidsstämplad summering av ärendet.

LBL2T7: Då BRF Bällsta lndustripark inte fått någon återkoppling så efterlyses status på
ärendet via Christian From. Detta sker i samband med kommunikation av ett annat ärende
kring fasadändring (Figur 1).

18L21-8: BRF Bällsta lndustripark får svar från Christian From som svarar att han ska
vidarebefordra till rätt instans (Figur 1).



Hej, jag är pâ iulledighet frân idag och 2 veckor framát men vidarebefordrar tilt rätt forum.

God fortsättnrng/ Ch¡istran

17 dec.2018 kl. 10:55 skrev Malin Hammar < .r ì ¡ j r,,: rl , ., <. .r,1ì, ,,¡ ,,,¡r, ,1 r',1¡

Skulle även behöva drn hjälp att spära var de brfogade bygglovsansöknrngarna tjaglt vagen, inskrckade 1811 16. Jag har inte fátt nän
kontakt angäende dessa. De avser markstöd i tomtgràns resp. fasadànding (trappa med lÕftgáng) fôr lokal g och 11.

<Vallentuna Ansòkan om bygglov Bällstâ 2_1144 stodmur 181116.pdf>
<Vallentuna Ansökan om bygglov Bållsta 2-1144 fasadândring 181116.pdf>

Mvh Malin

Från: Christian From ( rr r.,, ', ,,i i,- ,ll,'r r ,r

Ãmne: Re: Bällsta 211144
Datum: 18 december 2O1B 19:44:46 CET
Till:MalinHammar<r,,,,,,'r',, I,, .. >

Hej,
Hoppas allt är vàl sähär i julspurten!

Bifogar radonmälningar avseende Bällsta 2:1144
<4839987_2_730.pdf>
<492961 8_1 _730.pdf>
<492961 9_1_730.pdf>

Figur 1: Konversation mellan Malin Hammar (BRF Bällsta lndustripark) och Christian From
(Vallentuna Kommun.)

1-90123-190I24: Dä BRF Bällsta lndustripark fortfarande inte fått någon bekräftelse på

inskickad ansökan om bygglov och diarienummer till ärendet efterlyservi ånyo. Denna gång
t¡ll nheten å Vallentuna kommun F r2och3

tigur2: mailväxling mellan Malin Hammar (BRF Bällsta lndustripark) och Vallentuna kommun
23-24/L20L9

24jan.2019kl 1O:04skrevVallentunaBygglov<l,,rr.:,'.,..,,.'..

qrìa /;irli( ìdtsnÍtrl

Chrrst¡na Oel¡n
:tvBi,ir,vd(x)r(lindtor i tìygu t()v¿vr)r.,tr¡nBrI
i t ¡ ¡ ot nt,tùó, nD, D(it il d li

Frán: Malin Hamm¿r [',r"rll.. '-t,r i ì/, .ì]. irìirl ,r ., l

Skickat: den 23 j¿nuati 2019 !7:35
lill: Vallentuna Bygglov <,,y,i'1,,,r,r',.' r:rJ,.rì . r , .>

Kop¡a: \(i,,iÙirrì1:¡f,)ìij',rr(,,
Ämne: Eygglovsansókan

H.j.
Bilitgatlc bygglovsansiikninuar skickatlos in I 6 novcmbcr
Vr saknar atcrkopplrng pa ilcssa K¿n inlc ens jc alt vl làü Dnr

<Skârmkl¡pp FàgelsánBen.PNG>

Vi tcstar iÊcn.
Viinligtrr rliariutìir tlussa ¡cr olrgacnrlc och àlcrkopnl¿ srr¡rasr nriijligt



F

Figur 3: mailväxling mellan BRF Bällsta lndustripark och Vallentuna kommun23-24/1,2Q19

L90L24: BRF Bällsta lndustripark mottar bekräftelse på att ärendet har fått ett diarienummer
r4

Figur 4. Bekräftelse från Vallentuna kommun om att ärendet fått ett diarienummer

19030L: Mail från Basmal Pethrosson om att ansökningar är ofullständiga. Han föreslår även
möte (Figur 5). Mötestiden fungerade inte (bortrest) och frågeställningar i mailet behövde
redas ut, vilket bedömdes lämpligast per telefon vilket gjordes. Det gällde bl.a. underskrift

fll: ' "ri, < ,.

Hel,

Dena areÍ automa¡skt meddelande ocn gár rnte att oesv¿ra.

V¿rvânlrg0ch ânge ailtid dianenummer vrd xontðn med oei

Vanirga nätsningar

Sygglowavoelnrngen

ftån:ByggR< ',,r ",, , )

ilmne: Eekräftelse av inlämnad ansökan/anmälan

Oatum:24pnuar 2019 17:00:04 Ctl



på ansökan som gjorts samt handlingar. BRF Bällsta lndustripark skickar då ansökningen och
handlingar igen. Vad gäller övriga ärenden skulle Basmal återkomma med ny mötestid samt
redogöra för vad han ansåg saknades. Något svar på vad som saknades och förslag på ny
mötestid skickade ald av Basmal Pethrosson

Figur 5: Mail från Basmal Pethrosson t¡ll BRF Bällsta lndustripark 190301

L90320: Mail där Basmal påstår att han inte fått återkoppling och fortfarande påpekar att
ärendet inte är fullständ (F r6

Figur 6. Mail från Basmal Pethrosson t¡ll BRF Bällsta lndustripark 20L9-03-L9

1-90401: BRF Bällsta lndustripark svarar på mail och skickar med de ursprungliga
undertecknade handlingarna från 181116 och frågar återigen vad som saknas (Figur 7). Detta
mail svarar inte Basmal Pethrosson på.

I maß 2019 kl 09 56 rkrèv il¿eñ¿i Petnrosron.

rel Mati¡

Vi behover aven tratta e¡ ior an gá genom nágra afen0en 50m ror er i¿5¡ghet or a. tly(ðr och u0or¿g

Gn nr kofrma oa en mole iro5 ors den ì1 m¿rs (l 1J.00'

-tck5¿m iör ¿lerkopÞrìng 5n¿r¿si

\¡eo v¿nrg¿ nðrsnrng¿'

t¿st¿ hälsnrnqa'

Bâsma

3¿smai Pelnrosso¡

Chef for ovggtovs¿vdeinrngen

Arktrekt SAR/ñ1SA

rfn,08-587 851 6i
e-lo5:

l¿e

r0rel¿88¿¡dfl tnlÈi0lì.

>r0ràn0tD€n2U1901202|llrrev'8¿5[arpetnrojior <

Teounrg¿ n¡tsnúg¿

0miore¿g!anoet ¡teioli: '3rovg¡naosnamn0enawraanSo(aneier¿!¿0fâaren0Êt ¡Ê¡¡nslsKifl

l¿tmar PetnrôiJor

aneilor otESlosùdP nrnqef

AßteKlARil¡Â
-h 

U8.581851 6i.

¿.00\:

l€i rgtr

.agn¿rnleiån¡enooornÊoàv lrt{ade0å0Èmarcir00t¿np0era;f¿n0Êt

)a¿niornrn¿¿t rnte¿r iul st¿oorga rorerap¡ervi e' atroniorener¿¿0i0(0 ¡¿¿r s¿¡¿{cÊt¿acril l(11-"

r¿rrcno gne¡0!¿r ¡Îet¡rommt\en¿r den 4¿0r I ¿019iil n¿mf0en ân ¿wÁà ¿nl0tû û!¿r ent¡,] l? pB-



r'ån' MEIEIE@E<
Ämne: Re: Föreläggande om avhjälpa bristerna ang ansökningar på fastigheten Bällsta 2:,7144 i Vallentuna!
Datum; l april 20L9 14:12:1L CEST

Till: Basmal Pethrosson <

Kopia: Magnus lsberg < >

Materialet har skickats in som bygglovsansökningar, nu senast 181116.
Jag har dessförinnan mailat vid ett antal trllfällen och det verkar som handlingar kommer bort på viigen
Bifogatfinns nya kopior på det material som skickats in. Vilka handlingarâr det n¡saknar?

Hei,

Mvh Malin

Figur 7. Mail från BRF Bällsta lndustripark till Basmal pethrosson i.go4oi..

19061L: Mailfrån Vallentuna kommun med begäran om komplettering. Malin Hammar (BRF

Bällsta lndustripark) upptäcker att de handlingar som bifogas är felaktiga och tillhör ett
annat pågående ärende. Med anledning av detta ringer Malin Hammar till Stefan Franc.
Under samtalet ber Stefan Franc om ursäkt för att Vallentuna kommun har blandat ihop
ärendena och att de i tidigare hantering har fallit mellan stolarna. Korrekta handlingar
skickades under samtalets gång från Malin Hammar till Stefan Franc och dagen efter skickar
Stefan Franc ett mail om grannhörande (Se nedan).

190612: Mail från Stefan Franc där det meddelas att bygglovet nu gått på "grannhörande"
F rB

Figur 8. Mail från Stefan Franc (Vallentuna Kommun)till BRF Bällsta tndustripark.

190625: Mail från stefan Franc där det förmedlas att ritningen av muren ¡nte
överensstämmer med den som är uppförd. Här nämns sanktioner för första gången (Figur 9).
Detta känns märkligt då vi skickat in àñsökan om lov innan angiven tidsfrist angivet i det
interimistiska slutbeskedet och att ärendet från detta datum inte har kunnat hanteras av
Vallentuna kommun på ett korrekt sätt (se punkter ovan). Observera att det framkommer

Från: Stefan Franc < ,, :, , , r ,ii r '. >
Ämne: Skickat f rån Skärmklippverktyget. För kännedom. Ärende SHBc 2019-29
Datum:12 juni2Ol9 11:31:01 CEST
rirr: ft1fi!!ffi! < >

Se ovan skärmklipp för att se berôrda sakagare

Med vanllg halsn¡ng
Stetan Frânc
Bygglovshandlàggare
Tfn nd ons-torsdag 13:30-15:30
Ifn 08-587 862 78

Samhallsbyggnadsforvaltnrngen
luna torg l, 186 86 Vallentuna
Vxlr 08-587 850 00

Hej Malin,
.lag har precis postat "grannehörande"



från:ByggR< >

Àmne: Àrende: {5HBG 2019.000029:1571081 SHBG 2019.000029 BAu.SIA 2:1t44 {tÄGttSÄilGSVAGEt{ 6l

Datum; 25 runr 2019 llr3i:01 CES-

lill: 8Rt 8àltst¿ lndufrro¿r( < > BRt 8à lsta rndusrroarr <

Are¡oe: ;SH86 2019.000029r157i081 hÊl Mårr

Sanx¡onern¿ beràrn¿s 0a lalgoen av muren sa 0en oenovet (amma overens mpt veftlrqnêten

Ooserver¿ ¿$ oet tnte gár ¿ft svôra dlt oenn¿ melboress utan ¿nvdno ßtàltet : rer jÈ neo¿t

Steían ir¿ni

Ilnr 08J87 862 iE

Vantrgen

Bvgglovnandlaggare

inget datum eller kompletteringsbrev där det kommuniceras när BRF Bällsta lndustripark
måste kom ettera ärendet

Figur 9: Mail från Stefan Franc till BRF Bällsta tndustripark i.90625

L90625 - t90926.lngen aktivitet i ärendet från Bällsta lndustri Parks sida p.g.a av semester
och att andra arbetsuppgifter prioriterats högre då det inte fanns något datum för
komplettering att förhålla sig till.

t: i

L9O926: BRF Bällsta lndustripark mottar en begäran om förklaring från Vallentuna kommun
bygglovsavdelning rörande den a ktuel la m u ren.

1-91008: BRF Bällsta Industripark skickar in en uppdaterad bygglovsansökan med korrekta
mått på muren.

19101-5: Mail från Sargon Ablahad från Vallentuna Kommun med en kommunicering av
tjänsteskrivelse som innehåller information om byggsanktionsavgifter samt hur ärendet
kommer hanteras framgent av Vallentuna kommun.

19L025: Komplettering till bygglov för muren insändes och bekräftelse på mottagning
skickas från Stefan Franc.

L912I7: Fortfarande ingen återkoppling på den komplettering som insändes 191025

Summering: Sprängmassor samlades i korgar för att förhindra fortsatt ras in på fastigheten.
Vid uppförandet var det ej klarlagt av Vallentuna kommun om det handlade om murar. När
det fastslogs att det klassats som murar söktes bygglov inom utsatt tid. Den extremt
bristfälliga hanteringen av denna ansökan av Vallentuna kommun med bortslarvade
ansökningar, brist på återkoppling, ihopblandade handlingar mm gjorde att ärendet
försenades. När Vallentuna lyckas få ordning på handlingarna sker tillsyn och byggsanktioner
utdöms. Vi anser att sanktionsavgifterna är utdömda på felaktiga grunder och att
Vallentunas hantering av ärendet har försvårat och försenat ärendet. Vi yrkar därför att
byggsa nktionerna avskrivs
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Beslutsdetunr:
Ftstíghctsbeteckning:
Diarienummer:

DATUTTt

2018-02-09

BRF Bällsta Industrlpark
Malin Hammar
Box 193
l78 93 Drottningholm
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Delegationsbeslut -
f nterimistiskt sl utbesked

20lt-ot-og
nÄusr¡ r;2tt44 (rÅcrrcA¡¡csvÄcnx c)
SHBG rol7-oooto2

Ärendet avser! Ancök¡n om bygglovför n¡öyggnad av
småindustrilok¡Ier BTA- So?4 mr ByA= zó9¿

Beslut
þ Miliö- och samhåillsb¡ggnadsnämnden ger interimistish slutbesked (tíUfülligt

slutbesked) t o m 2o18*te-3r med ñrbehålletatt brist avhjälpts eller kontroll görs.

2- Bristerna är: Markarbeten kvarstår. Uppstaplade stenar placerade längs fastighetsgräns
betraltas som mur och saknar lov. Hygien samt personalutrymme saknas i flera lokaler,

Byggnadsverket fär tas i bruk till och med ¿or8-rz-3r. Det som f*r tas i bruk är lokalen
9-12 som får användas som arbetslokat och enli$ dealjplanens bestämmelser. önga
lokaler fär endast användas som lager och enligt detaljplanens bestämmelser.

3' Slutlig prövning av frågan om slutbesked görs efter slutsamråd på plats, då fiÍrbehållet
åtgärdats, dock inom fem år från den dag då beslutet om bygglov vann laga kraft.

4- Avgiften tzgo kronor faktureras separat enligt taxa fastst¡illd av kommunfullmäktige.

s- om bristerna inte åtgärdas eller kontrollerna inte utfiirs kan miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden besluta om föreläggande fürenat med vite.

sAË nALr¡ryec¡¡ostönyAtl¡¡ieti
18ó 86 VÂLLËNTUNA
gEsðxr TUI{A loRG 1

rFr{: 0t-5â7 ð50 00 vXL
EYGGLOV OVALLENTU NA,SË
www.vÂLLtftlu fta_sÊ

ry

ft
d,q)
d¡c'

Io
c>
ei¡

I

*
(Þ{ø
å
å
lr,
.u
att

l'

-Ë
c¡
c

ê
å
<¡t
t¡)0

tdemnr
lqrrnrn

20tt-ot.3t lilr!Rtü¡5lt6xt tLUT!!5KêD



VALLEIITUilA l(OI'lilUx

Fö rutsättn i nga r för interim istiskt sl utbeskedets
glltighetstid¡
c Protokoll från slutsamråd.

o ro kap g6 5 plan- och bygglagen, pBL.

Skälen för beslutet
Byggherren har inte uppfyltt samtliga sina åtagande enligt bygglovet, kontrollplanen,
startbesked samt kompletterande villkor i enlighet med ro kap g¿ g pBL. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att interimistiskt slutbesked i enlighet med ro kap
3ó $ PBlkanlämnas.

Interimistiskt slutbeskedet gäller t o m i beslutet angivet datum med fürbehållet att brist
avhj$ilgs eller kontroll görs. Bristerna ska avhjälpas och kontroller göras senâsr aorS-rz-3r.
En slutlig prövning av frågan om slutbesked görs därefter när byggherren har visat att
fìirùehållet är ätgärdat. Slutsamrâd ska hållas på plats innan ett slutligt slutbesked kan utfürdas

Följande brister noterades:
* Radonmätníng saknas. Den ska utfìiras under vinterhalvåret. Resultat skickas tilt mitjö- och

sa mhällsbyggnadsnäm nden.

Ê Den faktiska eneryianvändningen ska redovisas. Protokoll från mätning av byggnadens
enetgianvändning som visar att kraven enligt BBR avsnitt 9:e eller 9:9 uppfyU* *tc. lämnas
in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Mätning utftrs inom we aiãtir inflyttning
och rapporteras till Boverket.

¿: Markarbeten ska vara avslutade och fiölja beviljat lov.

Handlingar ¡om byggherren har rämnât ¡n till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för dulbesked:
o Utlåtande från kontrollansvarig enligt ro kap. u g S pkt pBt

o Veúfierad kontrollplan att byggnadsåtgåirderna överensstämmer med beviljat bysglov

o Plan- och lägeskonrroll (Intyg och karta)

o Relationshandling für byggnad samtyttreVA-situationsplan som redovisarVA och VA*
anslutning samt omhändertagandet av dag- och drãneringwatten.

o VA-installationsritningar

o OVK-protokol$Luftflödesprotokoll

o Slutlþbrandsþddsdokumentation sâmt utlâtande/intyg från certifieradbrandsakkunnig
avseende att projektet är utfrird i enlighet med slutlig brandsþddsdokumentatÍon

o BesiltnÍngsprotokoll angående hÍssaroeh motordrivna anordningar

o slutlþt intyg ffin certifierad sakkunnig avseende tillgängligheten

a Bullermätning samt sakkunnighetsintyg om buller

gerrÄrl.s ¡vGGxADsrönvALTr{ lt€!x
T86 86 VAI.LENTUNA
BESOKi TUTIIA ToRG r
TFfrt 08.587 E50 00 vxl
AYGGLOVG,VALLEf{TUI{A. SE
www.Y^tLtf,"u f,1.¡!

SIDA
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VALLEI{TU I{A XOli ¡t'l U ll

Upplysningar
Vid ansökan om flera interimístiska slutbesked kommer en avgÍft att faÌúurcras separat enligt
taxa fastståilld av kommunfirllmäktÍge.

Bygglov laävs om byggnaden inrcds eller tas i anspråk för ett väsentli$ annat åindamâl än det
som den senast använts fär enligt 9 kap z $ punlt 3 a eller om det inreds någonyuerligare lokal
for handel, hanwerkenlist q kap z g punkt 3 b pBt.

Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsavdelningen enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämudens delegationsonilning.

För ml$ö- och ¡¡mhållrbyggnad¡nämndcn

Chrlsdan Flom
Bygglovhandläggare

stDA
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Vallentuna

?:flu!c! dclgæ mcd förcnkted dclgtvntng
Säkande / by g g hene /fastíg hetsög are :

BRF Bällsta Industripark
1Zg gg Drottningholm

3er rA ¡,ls¡vcoìlDsrðrva L1¡ lxctfi
186 86 VALLEÍ{TUIIA
BESÖK: TUNA loRG I
TFil: 08.5E7 850 00 VXL

BYGGLOVOVALLE NTUlìIA. SE
www.ulLL!fltu f,1.38
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HUR MAil övenxI¡GAR
Overkla-gandet ska vara rkrtftligt och såndas till mi[iö- och
samhiillsblrygnadsnämnden som vidarebefordrar det till låinsstyrelsen.

För att länsstyrelsen ska kunna ta upp ert överklagande måste det ha kommit in till
ko¡nmunen senast inom tre veskor från den dàs då ni fick del av beslutet.

Tala om vilketbeslut överHagandet gäller genom att ange ärendets diarienummer. Ange också
varfür qÍ anser att beslutet äroriktigi och vilken ändring ni vill ha.

lifo-ga ha-ndlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Underteckna överklagandet och uppge namn, personnummer, piostadress och telefonnummer.

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna slaivelsen. Sänd i så fall med fr¡llmakt.
Mårk kuvertet:'öVERI(II\GAIIIDE"

VALLENTUTA I(O}I}IUil

3erlxÃ¡.rg¡vec r¡oslölvlLTxlrc!¡
186 8ó VALLENTUNA
BESOKI TUNA ToRG T

TFN: 08-587 850 00 VXL

BYGGLOVOVALLE NTU trlA. SE
HWILVILLTXTUÈ1.3r

SIDA
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Lä nsstyretsen
Stockhotm
Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Petter Krönmark

BESLUT

Datum

2019-11-27

1 (6)

Vår beteckning

526-32601-2016

Er beteckning
sHBG 2016-000756

lnr: .........

Delgivningskvitto

Vallentuna kommun
Miljö- och
samhäll sby g gnadsnämnden
186 86 Vallentuna

Rudolf Karlsson
Bullerholmsgränd 75
127 40 Skärholmen

Prövning av Vallentuna kommuns beslut att medge
strandskyddsdispens på fastigheten Sjöberg 2:3

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 19 kap. 3 b $ tredje stycket miljöbalken
(1998:808), MB,att upphäva Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i Vallentuna
kommun beslut den27 juli 2016 att medge strandskyddsdispens för en bastu på
fastigheten Sjöberg 2:3.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
enligt bilaga 1.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (nåimnden) beslutade
den2I juli 2016 att medge strandsþddsdispens für en bastu på fastigheten
Sjöberg 2:3, se bilaga 2.

Nämnden bedömde att platsen där bastun ska anläggas åir inom ianspråktagen
tomtplats och att det fanns särskilda skäl till dispens från bestämmelserna i 7 kap.
1s $ MB.

Fastigheten Sjöberg 2:3ligger vid sjön Garnsviken. Fastigheten har en landareal
om 3 300 kvm och en vattenareal om 4120 kvm. Strandsþdd om 100 m gäller på
land och i vatten. Sjöberg 2:3 och grannfastigheten Sjöberg 2:5 har salnma ã1arc.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap. 3 b $ punkt 1 MB den26 augusti 2016
(diarienummer 526-30361-2016) fattat beslut om att pröva nämndens beslut att
medge dispens från bestämmelserna om strandskydd, då det fanns skäl att anta alt
inte firurs fürutsättningar för dispens och att en brist i ärendets handläggning kan ha
haft betydelse flor utgången i ärendet.

Länsstyrelsen har den 12 september 2019 besökt fastigheten. Mailkonversation

IALLENi'lj I i,lr å{fi ii,4 fi,4 U N
Bygg- och Miljot;ilsynsnirriinrl*n

20p -r2- f] ?

Postadress
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box22067
10422 STOCKHOLM

Besöksadress Telefon

010-223 10 00

Fax

010-223 11 10

E-posUwebbplats

stockh olm @lansstyrelsen.se
www. lansstyrelsen. se/stockholm

Regeringsgatan 66
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Datun¡

2019-11-27

-ollan 
I änccfr¡rplccn nnh nämnrlen cqml fiäncleqnlcrl¿nint mcrl fnfnorqlier frAnll r\,r r(lr r r /(rr r¡rrrr./

Länsstyrelsens platsbesök den 12 septembeï 2019 har kommunicerats med
sökanden enligt 25 $ förvaltningslagen (2017:900).

Tillämpliga bestämmelser m.m.
lìnligt 7 l<ap. 13 $ MB gäller strandskydd vid havct och vid insjöar och
vattendrag. Strandskyddet syftar till att langsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur-
och växtlivet på lancl och i vatten.

Av 7 kap. 15 $ MB flarngår'att inom ctt strandsþddsområdc får inte (i) nya

Vår beteckning

526-32601-2016

Er beteckning

sHBG 2016-000756

andra ariläggningar cllcr anordniirgar utfüras, oin det hiirdrar eller avhåller
^rl*x-L^+^^ ç-A^ ^ø tr ^r-ä,1^ ^++ ^*-Âl^ Iti-,{^- .l,,,ll- L^ l^ål+ +i-,1^. G";+f4lllllialutçLçtl II¿LlI ¿lLL LrvLr4u4 ULL ultlt4uv ua uvrr flur4lù ùÀulrv lrc raLr ¡qu4ù u¡LL,

(3) grävningsarbétèn ellér andia foibeiedélsearbetén utföras för byggnáder,
r.. ' tl -,.a,-:,- ----^^ t ^ ^1- ^ ^11^,- / À\ 9L-!,-)^-. --:)¿^^ -^.^^antaggnlngar eller allulufilnl¿i4t sutlt avses I oçil ¿" çilçr (+, a[garucr vlu[¿1s burtr

,rarJnitigt?orändrar livsvilllioren für djur- och växtarter.' 
'

,A.v förarbetena till miljobalken framgåLr att strandskyddets syften är långsiktiga
och att områden som för tillfüllet verkar vara av begränsat intresse kan bli
betydelsefulla i framtiden (prop. 1991198:45 del 2 s.89).

Av 7 kap. 18 a-b $ och 26 $ MB framgår aÍIivâ förutsättningar ska vara uppSrllda
for att strandskyddsdispens ska kunna medges:

1. Särskilda skäl föreligger.
2. Dispensen är förenlig med strandskyddets syften.

Som särskilda skäl för dispens från strandsk^yddet får man enligt 7 k-ap.18 c $ MB
beakta endast om det område som dispensen avseÍ:

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 ar val
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 für att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomfüras utanfür området,
5. behöver tas i anspråk for 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.

Av förarbetena till strandskyddslagstiÍïningen (prop. 2008/09:119, sid. 104)
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Datum

2019-11-27
Vâr beteckning

526-32601-2016

Er beteckning

sHBG 2016-000756

framgar att de omständigheter som räknas upp som s?irskilda skäl i 7 kap. 18 c $
MB är uttömmande.

Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap.25 $ MB får en inskränkning i enskilds
räft att använda mark eller vatten som grundas på en skyddsbestämmelse i kapitlet
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddsbeståimmelsema
ska tillgodoses. BestÈimmelsen innebär att det vid prövningen ska göras en
intresseawägning där hänsyn även tas till enskilda intressen. Den medftir dock
inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter åin

de som anges i7 kap.18 c g MB (se bl.a. MÖD 201337).

Strandskyddet åir ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att
strandsþddet i normalfallet har företräde framfür andra allmänna eller enskilda
intressen och möjligheten att besluta om undantagfrän strandskyddet ska
tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008109:119, sid. 53).

Enligt 19 kap. 3 b $ ftrsta stycket MB ska Länsstyrelsen pröva en kommuns
beslut att medge strandskyddsdispens om det finns skäl aft anta
1. det inte finns fürutsättningar flor dispens, eller
2. en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet om det inte finns fürutsättningar för
dispens.

Skäl för Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att sökt åtgärd inte Èir någon anläggning
och att det enda tillämpbara särskilda skälet i aktuellt ärende 2ir det i 7 kap. 18 c $
punkt 1 MB.

Enligt förarbetena till den aktuella beståimmelsen i 7 kap. 18 c $ punkt 1 MB
utgörs mark som tagits i anspråk ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus.
Komplementbyggnader i n¿ira anslutning till en huvudbyggnad eller en
ersättningsbyggnad för samma åindamål som en befintlig byggnad kan vara skäl
för dispens (jfr prop. 2008109:119, sid. 105). En av ftjrutsättningama för dispens
åir att hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt genom den nya byggnaden.
Det måste då beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med
hänsyn till dess karaktåir och storlek samt förhållandena i omgivningen (se MÖD
2009:35). Länsstyrelsen har d¿irfOr i första hand att söka fastslå vilket område som
är ianspråktaget sedan tidigare for att därefter pröva huruvida byggnaden som
dispens söks for skulle innebåira att ytterligare område ianspråktas.

Nämndens motivering till beslutet 2ir kortfattad och det framgår inga uppgifter om
vad platsen används till annat an atÍ.platsen ligger inom iansprfütagen tomtplats.
Av ansökan framgår att sökanden önskar få ett tillstånd fömyat. Av
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Datur¡

2019-11-27
Vår'beteckn¡ng
526-32601-2016

Er beteckn¡ng

sHBG 2016-000756

mailkonversation mellan LänssWrelsen och nämnden tlamgår att ärendet avser

rivning av befintligt båthus vid vattnet och uppförande av en bastu ca tre meter
från platsen för båthuset. Det finns inga ritningar på den dispensgivna byggnaden,
men enligt nämncien ska den vara ca 20 kvm.

Vallentuna kommun har vid två tidigare tillftillen (.âr 1992 och 2006) getf bygglov
till att bål.husel får flytl.as t-ruh ¿tt det far iruedas som ett förråd (1992) respektive
bastu (2006). Länsstyrelsen konstaterar att dessa åtgärder var dispenspliktiga och
att kommunen inte har fattat något beslut om stranclskycldsclispens. Därmecl

saknar, enligt Länsstyrelsen, dessa wå tidigare bygglovsbeslut från kommunens
sida betydelse för den mt aktuella stranclsþdclsclispensprövningen enligt

Fastigheten Sjöberg 2:3 är bebyggcl med ett båthus, ett dass, etf gästhus samt en

bastubyggnad. Båthuset ligger vid vattnet och har en area om ca 20 kvm. Dasset
ligger vid fastighetsgränsen mot grannfastigheten Stava 4:194. Gästhuset ligger
vid fastighetsgränsen mellan Sjöberg 2:3 och 2:5. I mitten av Sjöberg 2:3 finns en

bastubyggnad som är 15 kvm och som har en altan om ca 7 ,5 kvm. Vid platsbesök
på fastigheten har Länsstyrelsen konstateratattbyggnaden används som bastu och
har umgängesytor. Byggnaden används ej för boendeändamåI. Sjöberg2:3 och
grannfastigheten Sjöberg 2:5har idag sammaägare. På Sjöberg 2:5 finns ett
bostadshus.

Vid platsbesök har Länsstyrelsen konstaterat att befintligt båthus är i mycket
dåligt skick och enligt Lãnsstyreisen har båthuset ingen privatiserande effekt eller
någon egen hemfridszon. Sökt plats för bastubyggnaden ligger ca 50 m från
bostadshuset på Sjöberg2.5. Avståndet mellan båthuset och befintlig
bastubyggnad har Länsstyrelsen uppmätt till ca 23 m. Marken kring båthuset
utgörs av naturmark och är inte ianspråktagen som tomt. Enligt Länsstyrelsens
bedömning sträcker sig det sedan tidigare ianspråktagna området, inom denna del

av Sjöberg 2:3,tiIl befintlig bastubyggnad och ett fåtal meter kring den. Enligt
Länsstyrelsens uppfattning sträcker sig det ianspråktagna området inte till platsen

for sökt bastubyggnad. En bastubyggnad har en mer avhållande och privatiserande
verkan än ett båthus (se Mark- och miljööverdomstolens dom från den 11

november 2015" målnr M2277-15). Uppforande av en bastubyggnad på platsen

skulle enligt Länsstyrelsen utvidga det privatiserade området i en inte obetydlig
omfattning och kan komma att avhålla allmänheten fran att vistas i vattenområdet.
Bastun ska vara ca 20 kvm, men det saknas ritningar på den dispensgivna
byggnaden. Avsaknaden av ritningar saknar dock, enligt Länsstyrelsens
uppfattning, betydelse för utgången av ärendet. Allmänhetens rätt att röra sig på

annans vattenområde är vidsträckt. Det är t.ex. tillåtet att ro, segla, åka motorbåt
eller vattenskidor, simma och att vintertid gå på isen omedelbart utanflor

strandägarens bostadshus (se MÖD 2071:42). Tätortsnära sjöar såsom Gamsviken
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har höga värden för strandskyddets syften. Garnsviken är exempelvis en popul2ir
sjö för skridskoåkning.

Mot bakgrund av vad ovan anfürts är Länsstyrelsens bedömning att området som
dispensen avser inte har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse für strandsþddets syften och att särskilda skäl ftir dispens enligt 7 kap.
18 c $ punkt 1 MB inte foreligger. Länsstyrelsen bedömer att sökt ätgard strider
mot strandskyddets båda syften.

Vid dispensprövning ska en awägning enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap.
25 $ MB göras mellan det enskilda intresset av attvidta en åtgärd och de allmänna
intressen som strandsþddet ska skydda. En dispens kan dock aldrig beviljas om
särskilda skäl saknas trots att den enskildes intresse väger tungt (mr MÖD målnr
M9145-I0). Av fdrarbetena till miljöbalken framgår att strandsþddets syften är
långsiktiga och att områden som für tillfüllet verkar vara av begränsat intresse kan
bli betydelsefulla i framtiden (çrop.l997198:45 del2, sid. 89). Det är.viktigt att
strandskyddets syften inte motverkas genoln ett stegvis ianspråktagande av
strandområden. Strandsþddet är ett allmänt intresse som är så starkt att
utgångspunkten är att strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra
allmänna eller enskilda intressen. Länsstyrelsen konstaterar aft det redan finns en
bastu på fastigheten Sjöberg 2:3,vilket enligt Länsstyrelsens uppfattning
försvagar det enskilda intresset i det aktuella fallet. Vid en awägning enligt
proportionalitetsprincipeniT kap.25 $ MB mellan de allmänna intressen som
strandskyddet ska skydda och sökandens enskilda intresse bedömer Länsstyrelsen
att de allmänna intressena i detta fall väger tyngre. Ett förbud mot sökt åtgrird
framstår, enligt Länsstyrelsens mening, inte som någon oproportionerlig
inskränkning i rådigheten över fastigheten.

Sammanfattningsvis finner Länsstyrelsen att förutsättningar för dispens saknas
och nämndens dispensbeslut ska därfor upphävas.

L dns s ty r e I s e n får s o m t il I s yn s v ci gl e dni ng anfö r a fö lj and e
Enligt 7 kap.18 f $ andra stycket MB ska det i ett beslut om dispens anges i
vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det
avsedda ändamålet. Länsstyrelsen konstaterar atÍ" nämnden inte har fattat något
sådant beslut. Det finns inga ritningar i nämndens underlag för beslut.

Såväl avsaknad av beslut om vilken yta som fär användas för ändamålet samt
avsaknad av ritningar für den dispensgivna åtgärden utgör enligt Länsstyrelsen
brister i ärendets handläggning. Dessa brister har dock ingen betydelse ftir
utgången i aktuellt ärende eftersom det enligt Länsstyrelsen saknas fürutsättningar
för dispens.
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Beslutet har fattats av enhetschef Sara Beckman med strandsþddshandläggare
Petter Krönmark som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist
Tina Stuube medverkat.

Der¡ra handling har godkänts digitalt och saknar därftir namnunderskrift

Bilagor
1. Hur man överklagar
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnärnndens beslut den2ljuli 2016, inkl
situationsplan

Kopia till
Rauha Karlsson, Bullerholmsgråind 7 5, 127 40 Skfirholmen (Sjöberg 2:3, l /2)
Nyhetsbyran Sirén
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Mikael Carlgren

Från: Kommun
Skickat: den 27 december 2019 13:03
Till: Registrator SBF; Viktoria Hellström
Ämne: Fördelning av ärende [2019KC27782]
Bifogade filer: Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämden DNR 2017-736-445.pdf

Inkommet till KC 
  
Ärende 2019KC27782:  
Kontaktuppgifter till kund: 
Namn:  
Mobiltelefon:  
E-post: bror.thoren@tivoliforskolor.se  
Personnummer:  
Gatuadress:  
  
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Dennis Fransson 
Kontaktcenter 
  
 
 
 
Från: Bror Thorén <bror.thoren@tivoliforskolor.se> 
Skickat: den 27 december 2019 12:12 
Till: kommun@vallentuna.se <kommun@vallentuna.se>; Miljö Avdelningen <miljo@vallentuna.se> 
Ämne: Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämden DNR 2017-736-445 

Hej, 
  
Detta mail gäller Delegationsbeslut DNR 2017-736-445 avseende försiktighetsmått gällande vedeldning . 
  
Vi önskar att nämnden beslutar om borttagande av ovan nämnda föreläggande. Vi boende på tomten Kragsta 1:7 
anser att tillräcklig tid gått för omprövning. 
 
Efter att sent omsider fått tillgång till och läst klagandens inlagor i ärendet vill vi poängtera att vi vid tidpunkten inte 
fick möjlighet att besvara desamma.  
Vi har aldrig någonsin eldad i alla hus samtidigt dygnet runt, vilket klaganden påstår. Vi tvivlar på att det ens 
någonsin eldats samtidigt i de tre huset vilket klaganden påstår. Dels för att två av huset endast används sommartid 
och att det i den nyaste huset inte fanns eldstad före 2016, och inte heller före 2016 var vinterbonat. Fram till 2016 
var tomten således endast ett sommarresidens, och ingen eldning skedde under det kallare halvåret. 
Samtliga eldstäder är självklart godkända av berörda myndigheter och genomgångna av sotarmästare med den 
regelbundenhet som stipuleras. 
  
Vi tar, liksom övriga boende i området, naturligtvis hänsyn till våra grannar och eldar med största försiktighet. Vi 
tänder inte eld då vinden ligger 
mot klagandens tomt och självklart eldar vi bara med torr ved. Vi eldar endast korta stunder och endast 
trivseleldning. 
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Det kan noteras att det trots sensorisk superkänslighet hos klaganden endaste skett ett klagande, 8 november 2019, 
sedan 
föreläggandet i mars 2018.  Ärende lades dessutom ner utan åtgärd. Detta visar att vi eldar med största försiktighet 
och att föreläggandet 
är obsolet.  
Klaganden har även klagat på andra grannar i liknande ärenden men vad vi känner till har dessa inte lett till 
förelägganden varför vi  
ställer frågan om det är rimligt att föreläggandet endast gäller vår tomt, dels för att det finns boende närmare 
klaganden i samma riktning (en riktning det statistisk visar sig blåsa mer sällan ifrån än från andra riktningar) samt 
grannar som bor i riktningar varifrån det blåser oftare och vars eldning mm torde störa minst lika mycket, eller mer. 
Nämnden bör lägga till att vi på vår tomt, till skillnad mot övriga, inte är permanentboende och att det därför torde 
ske färre störande aktiviteter än hos dem. 
  
Antalet obesvarade och svåra frågor som följer av ett fortsatt eldningsförbud (om än begränsat av 
vindriktningen)  är många och några av de frågor som nämnden bör ta hänsyn till i sin bedömning är; 

 Är det verkligen rimligt att försiktighetsmåtten endast gäller tomten Kragsta 1:7, och inte tomter närmare 
klagandets tomt, och ej heller andra tomter i området?  

 Var skall vi mäta vindriktningen innan vi tänder vår trivselbrasa? 
 Vid vilken höjd skall vi mäta vindriktningen? 
 När skall vi mäta vindriktningen? Före, under och/eller efter det att elden tänds. 
 Vad gör vi om vinden vänder efter att elden tänts. Skall vi släcka omgående? 
 Är det eldandet i sig som kräver försiktighetsmått, eller är det eventuell rök, dvs avser föreläggandet själva 

eldandet eller röken? 
 Hur och var mäter vi mängden rök? 
 Vilka gränser skall gälla, och vilket instrument skall användas? 
 Är det bara vi som trivseleldar som har skyldigheter att ta hänsyn eller har den hypersensitiva klaganden 

några skyldigheter att skydda sig mot rök och  
andra störande objekt? 

 Platsen för mätningar av vindriktningen som kommunen redovisat är Arlanda. Är det relevant då det ligger 
flera mil bort från platsen? 
  
Dessa är några av de frågor vi önskar få svar på vid bedömningen.  
  
  
  
Vänliga Hälsningar 
  
  
Ägarna till tomten 1:7 via Bror Thorén 
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Länsstyrelsen
Stockhotm

Enheten för ju rid iskt verksamhetsstöd
Cecilia Lindén

VALLENTUNA KOMT\4U¡\
Bygg- och Millötillsynsnämnden

2019 -t2- 3 0

BESLUT

Datum

2019-12-27

Nacka Tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
l3l 07 Nacka

1 (1)

Beteckning

526-5931 1-2019

Dnr:

överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av
Vallentuna kommuns dispensbeslut på fastigheten Sjöberg
2:3

Länsstyrelsens beslut den27 november 2019 (dnr 526-32601-2016) att upphäva
Vallentuna kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten
Sjöberg 2:3 har överklagats av Rudolf och Rauha Karlsson.

Enligt 44 $ forvaltningslagen ska överklagandet ha inkommit till Länsstyrelsen
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Länsstyrelsen ska
enligt 45 $ förvaltningslagen pröva om överklagandet har inkommit i rätt tid.
Enlig de undertecknade delgivningskvittona fick Rudolf och Rauha Karlsson del
av beslutet den 4 december 2019. Det undertecknade överklagandet inkom till
Länsstyrelsen den l9 december 2019. Länsstyrelsen kan därmed konstatera att
överklagandet har inkommit i rätt tid.

Överklagandet och de prövade handlingarna i ärendena överlâmnas till Mark- och
miljödomstolen.

Cecilia Lindén
Strandskyddshandläggare

Detta beslut har signerats elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem och har ddrþr ingen
namnunderskrffi.

Kopia utan handlingeu
Rudolf och Rauha Karlsson, Bullerholmsgränd 75,127 40 Skärholmen
Vallentuna kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 186 86 Vallentuna

Postadress
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box22067
10422 STOCKHOLM

Besöksadress Telefon

010-223 10 00

Fax

010-223 11 10

E-posUwebbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www. lansstyrelsen. se/stockholm

Regeringsgatan 66



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 185
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning (KS 2019.290)

Beslut
Kommunfullmäktige antar Norrvattens riktlinjer för hållbar vattenanvändning.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 14 medlemskommuner med 
drygt 600 000 invånare i norra Stockholmsregionen. Under senare år har produktionen av 
dricksvatten hamnat i mycket ansträngt läge under perioder på försommaren vilket medför 
risk för störningar i dricksvattenleveransen.

Medlemskommunerna har efterfrågat riktlinjer för att tydliggöra vad som gäller för långsiktigt 
hållbar vattenanvändning samt vid restriktioner i användning av dricksvatten under perioder 
av risk för vattenbrist eller leveransstörningar.

Norrvattens förbundsstyrelse har hemställt att samtliga medlemskommuner ska godkänna och 
ställa sig bakom Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning. Riktlinjerna omfattar 
vattenbesparande åtgärder i tre nivåer: Alltid – löpande åtgärder och kommunikationsinsatser 
som syftar till en hållbar vattenförbrukning året om; Vädjan om minskad vattenförbrukning – 
vid ansträngt produktionsläge; Bevattningsförbud – vid akut produktionsläge. Riktlinjerna rör 
allmänheten, näringsliv och föreningar samt kommunens eller VA-huvudmannens ansvar.

I framtagandet av riktlinjerna har Norrvatten informerat medlemskommunernas tekniska 
förvaltningar, kommunikationsansvariga och kommundirektörsgruppen. Riktlinjerna har 
skickats på två informella remissrundor till medlemskommunerna för inhämtade av 
synpunkter.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
1. §202 KS Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
2. §81 Tefau Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
3. TJSKR Riktlinjer för hållbart vattenuttag
4. Riktlinjer hållbar vattenförbrukning
5. Norrvatten, Hemställan att godkänna Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2019-12-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6. Protokollsutdrag, Norrvatten 2019-09-11

Expedieras till 
Samtliga nämnder

31
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