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9. Anmälningar för kännedom

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

Anmälningar
 Överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Sjöbacken 3:1 (SHBG 2019-

000491)
 Komplettering till överklagande, beslut om förhandsbesked, Strömstorp 1:11
 Protokoll till samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen för representanter ur

kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd
 Länsstyrelsens beslut angående prövning av beslut om strandskyddsdispens, Kragsta 1:87

(SHBG 2017-001401)
 Överklagande av bygglovsavgift, SHBG 2019-000475



2020-or-o1.

Vallentuna kommun
Bygg- och miljötillsynsmyndigheten
186 86 VALLENTUNA

Re: Överklagan av givet bygglov för fastigheten Sjöbacken 3:1, Vallentuna

Arendet: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Diarienummer SHBG 201-900049L

Beslut om bygglov för nämnda bebyggelse överklagas härmed.

Motivering:
Den valda avloppslösningen riskerar att påverka den brunn som såväl Sjöbacken 3:1 som Sjöbacken

2:L använder och som ligger rakt nedströms den tänka utsläppspunkten (figur 1-)'
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Figur 1. Planerad infittration enl¡gt moter¡atfrån kommunen. Ploceringen ov gemensam brunn för
Sjöbacken 2:1och 3:7 hor markerats med röd ring.

Det går en bergartsgräns rakt igenom området (se figur 2) och i en sådan gräns blir det alltid fråga om

en större eller mindre krosszon. Sökandens motiver¡ng till att avloppet ska släppas ut just på denna

plats är att det där finns en genomsläpplig morän som gör att avloppsvattnet snabbt sjunker undan.

Sökanden har inte förevisat någon skiss över hur ytligt grundvatten rör sig i projektområdet och vi

anser att det finns stor risk att avloppet kommer att spridas ned i krosszonen/moränen varifrån

brunnens vatten tas (se inlaga, bilaga 1, från Professor Bo Olofsson, KTH).
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Figur 2. tJtdrog ur Bergrundskartan lJppsalo SO i skolo 1-:50,000 (Kortlagret SGU). Grön pil visar

pl otse n för bygg lovsa nsöka n.

Jordartskartan (figur 3) visar att det ligger en lerkaka över den öppna marken på tomten 3:l-. Det som

anges på kartor av den här typen är jordart på ca 0,5 meters djup. Lerkakan underlagras av morän

och den kvartärgeologiska processen har skett så att det avlagrats morän sannolikt under hela

lerytan, varefter leran sedimenterat ovanpå denna.
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Figur 3. lJtdrag ur jordortsgeologisko karton Uppsalo SO,

visar plotsen dör sökonde vill infiltrera avloppsvottnet'
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Vårt förslag (figur 4) är att istället för infiltration i moränen, ska avloppet först renas genom

sedimentation i en tät markbädd och renat vatten släppas ut i moränskiktet längre söderut, så att
vattnet inte direkt riskerar tillföras den akvifer där brunnen ligger.
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Figur 4. Förslag till plocering ov morkbädd (röd rektongel). tJtslöpp till morönen kon göros i ntirheten

etler längre söderut. Gemensom brunn för Sjöbocken 2:7 och 3:7 har markerots med röd ring. Det blå

strecket ör ett befintligt backdike och det gulo strecket befintlig teleledning till Siöbacken 2:7.

Formalia
Sjöbacken 2:L har fått ta del av beslut om bygglov i veckan före Jul, trots att beslut uppenbarl¡gen

tagits redan i november och publikation skett i Post och inrikes tidningar i början av december. Vi har

utgått från att överklagandetiden börjat då vi fått tillgång till underrättelsen (omkring 17 december).

Det är märkligt att sökande inte meddelat oss att beslut tagits trots en livlig e-postväxling hela

december.

Vi har inte beretts tillfälle till synpunkter på VA-anläggningen, vilket vi ska få enligt information på

I nternet

Brottby 2O2O-OL-01,

r

Ha ns-Georg Wa llentinus
400605-to74
-lel O7O-494 04 tt

Sonia Wallentinus
530530-8966
Tel.070-492 29 24

Svista 17, 18697 Brottby
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Bilaga 1. Synpunkter från professor Bo Olofsson, KTH

Som jag ser av topografin ligger ert hus i anslutning till en topografisk svacka som med stor
sannolikhet är en sprickzon. lnfiltrationen ligger topografiskt ca 4.5 m högre än vid er brunn.

lnfiltrerat vatten kommer att tränga ner till mättad zon. Vidare vattenrörelse behöver inte följa

vinkelrät mot de topografiska konturlinjerna utan följer vanligtvis geologiska strukturer i bergytan,

t.ex. bergsvackor ofta till följd av sprickzoner. Om det finns dränerande sprickor till följd av

vattenuttag kommer infiltrationsvattnet att tränga ner vidare genom berget. Varifrån er brunn får sitt
vatten är som jag skrev ltidigare] svårt att säga i nuläget utan någon som helst spricktektonisk analys.

Med hänsyn till osäkerhet i sprickmönster och sprickzoner och avsaknad av adekvat geologisk

bedömning av jordlagerföljder och jordmäktigheter skulle jag starkt avråda från att ha en

infiltrationsanläggning till morän i planerat läge.

Bosse Olofsson

Bo Olofsson, professor

Div. of Water and Environmental Engineering (Avd för Vatten- och Miljöteknik)
Royal lnstitute of Technology (KTH)

t00 44 Stockholm
tel +46 8790 8632
mob +46 70 3617652
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VALLENTUNA KOMMUN
Bygg- och Miljötilllynsnämnden

2020 -01- I 0Vallentuna 2020-01-09

Vallentuna kommun Dnr:

Bygg- och milj öfillsynsnämnden

186 86 VALLENTUNA

Somplettering till

Overklagande
BMN 2019.101
Dnr SHBG 2019-000286

$ 130
STRöMSTORP 1:11 X'örhandsbesked fdry nybyggnad av enbostadshusn

SAKEN
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar mçd stöd av 9 kap. 17 $ Plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, att avslå ansökan om ftirhg¡rdsbesked ftir nybyggnad av enbostadshlrs.

ÖvBRTTRGAN
Jag, Tony Sörensson, överklagar Bygg och miljötillsynsnämndens beslut 2019 -12-10 $ 130.

Jag avser att inkomma med en kompletterade skrivelse für att redovisa mina argument ftir
överklagandet. Detta kommer att ske inom 14 dagan

BESLUT
Bygg- och miljötillsynsnZimnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 $ Plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, att avslå ansökan om forhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus.

Avgiften für ftirhandsbeskedet är 17 371kronor (i enlighet med taxa fastställd av Kommun-
fullmåiktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Sammanfattníng øv BN:s argumentför avslag
Aktuell placering ligger cirka tre kilometer öster om Lindholmen. Ortofoto från 2008 visar att
aktuellt läge var åkermark. Fastighetsägaren tilläts bebygga sin obebyggda fastighet 2009 med

ett enbostadshus och garage. Totalt har det beviljats ft)rhandsbesked ftir tre stycken enbostads-

hus.

Som remissinstanser har kulturftirvaltningen och miljöavdelningen hörts. Fastighetsägarna

Strömstorp 1:12 och 1.13 har också hörts i ärendet

Kulturftirvaltningen avstyrker sammanfattningsvis att området fürlorar kvalitéer som upplevs
på landsbygden. Kulturftirvaltningen nämner mer ingående de kvalitéema finns i bifogat ytt-
rande,t.ex. kopplingen till torpet Snickartorpet l:2 (se bild nedan)

Snickartorpet - Foto Tony Sörensson



2

Laget är alltftir exponerat och det öppna landskapsrummet påverkas negativt av ytterligare
ftirtatning.

Miljöavdelningen bedömer att avlopp gån att lösa, dock behöver sökande flytta sin infiltration.
Vatten kan de inte uttala sig om på grund av det inte är tillståndspliktigl.

Ägarna till fastigheterna Strömstorp 1 :12 och 1 : 1 3 har haft erinringar mot förhandsbeskedet.
Erinringarna berör i huvudsak oro ftr vattentillgång, trafiken och närheten till det nya bo-
stadshuset. Samt att man ft)rlorar kåinslan att bo på landsbygden genomftirtätningen, framfür-
allt den nya vägens närhet.

Kulturnrimndens motiv
Kulturnämnden anser aflytterligare bebyggelse medfür att områdets karaktåir fürändras nega-

tivt och påverkar fürståelsen av landskapsrummet och de torplägen som dominerar landskapet
och kopplingen till Lindholmens Gård. Landskapet tål inte fler byggnader utan att negativ på-

verkan sker. Med hänsyn till det öppna landskapsrummet, placering på tidigare jordbruks-

mark, de höga kulturhistoriska kvaliteterna samt det regionalt utpekade kulturmiljön, så anser

nämnden att nybyggnation av enbostadshus bör avslås, vilket också blev nämndens beslut.

Mina kommentarer.
Kopplingen till Lindholmens gånd îir svårt att ftirstå eftersom det inte gër att få ögonkontakt
mellan dess två punkter - avståndet âr ca2,5 km. Den aktuella delen av min fastighet ligger
mellan ett stort landskapsavskiljande dike och ett skogsbryn och den aktuella marken fungerar
idag som en crossbana ftir ungdomar i trakten och är inte längre brukbar jordbruksmark.

Dessutom är yfanbara ca 3600kvm och är ftir liten für att arrendera ut ftir jordbruksändamåI.

Kommunen har tidigare medverkat till två avstyckningar Strömstorp 1 : 12 och 1 : 13 som

härstammar från samma markenhet (Strömstorp 1:11). Den füreslagna tomten ska placeras

mot skogsbrynet och kommer inte att påverka det öppna jordbrukslandskapet överhur,udtaget.

Kopplingen till Snickartorpet 1:2 är också överdrivet - ett större skogsparti avskiljer den

füreslagna tomten mo torpet. (se bifogad flygbild)

F,# ¡-r Flygbild Eniro
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Milj ö ko ntor e t s yttr ande
Miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer kunna lösas ftir plane-
rad fastighet på Strömstorp 1:1 1. Miljöavdelningen bedömer dock att den planerade avlopps-
anläggningen ligger ftir nåira fastighetsgränsen och bör därftjr flyttas.
Avloppsanläggningen behöver uppfylla kraven på normal skyddsnivå gällande miljöskydd
och hälsoskydd.
Typ av avloppsteknik och placering på anläggning behandlas vidare i ansökan om enskilt av-
lopp som ska lämnas in till miljöavdelningen.
Miljöavdelningen kan inte uttala sig om brunnsborrning då det inte är tillståndspliktigt.

Den avstyckning som nu füreslås är direkt lokaliserad till befintlig bebyggelse och kan få till-
fartfränbefintliga vàgar. VA - ftirsörjningen sker genom egen brunn. Avloppet anläggs på

sådant sätt som kommunens miljö och hälsokontor fÌirordar.

Minø kommentarer
Miljökontoret har inga synpunkter på ftirslaget till att etablera en ny tomt. De frågor som mil-
jökontoret handlägger kommer att redovisas vid bygglovhanterngen senare. De fortsätter i sitt
remissvar atl ange den generella grundvattenkapaciteten for urberg vilket kan tolkas som att
de antyder att de vill se att det finns vatten att tillgå på Strömstorp 1 :1 1. Jag har låtit under-
söka om det finns tillgång till vatten och detta styrks av de två bifogade brunnsborrningspro-
tokollen som upprättades für angränsade fastigheterna Strömstorp l:72 och Strömstorp 1:13

(se bilaga 2och 3).
Milj ökontoret tillstyrker alltså avstyckningen.

Fastighetsrigarnø till Snömstorp 1:13; Miknel Gustafsson och Emma Gustafsson/Moller

Vi bestrider fijrhandsbesked ftir nybyggnad av enbostadshus på följande grunder:

l.Byggnation av ett hus till så nära befintliga hus tar helt och hållet bort känslan
av attbo på landsbygden.
2.Yàgen som är planerad enligt kartan känns precis som en skaftväg i ett tätbe-
byggt villaområde vilket fürstör känslan av att bo på landsbygden.
3. En väg som precis gränsar längs med hela vår blivande tomt så som den gör i
ett tätbebyggt villaområde d?ir man sätter upp staket eller en häck ftir att avskåir-

ma sig från vägen, när man fürväntas se skog, ängar och åkrar på landet.

Mina kommentarer
Jag hävdar med bestämdhet att känslomässiga upplevelser inte ska vara argument för att av-

styrka en avstyckning. Den ftireslagna tillfarten blir ett traditionellt skaft, ca 4.5 - 5 meter

brett och är inte avsett ftlr allmän trafik, utan anläggs som en del av den nya fastigheten. Om
tre hus skulle uppfattas som ett villakvarter kan inte vara grund für ett avslag.

Byggnadsnämnden måste forhålla sig till krav enligt Plan och bygglagen samt Miljöbalken
och inte hänge sig åt något känslomässigt tyckande.

Fastighetsdgarna till Snömstorp l:l2;Malin och Anders Johansson
När vi fick kännedom om att man skulle stycka av en tomt i anslutning till vår fastighet kände

vi direkt att defta stred mot de intentioner vi hade när vi flyttade hit. Vi vill inte ha fler hus

eller mer trafik utan vi vill även i framtiden kunna känna lugnet som vi idag känner.
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Den väg som ska ansluta fastigheten till den gemensamma utfarten kommer göra stor inver-
kan på området samt närboende då det idag inte finns någon väg till den berörda"nya" tomten
/fastigheten!

Det kommer att bli många störande transporter med tunga fordon ftir transport av bärlager
samt grus till vâg samt transporter für attbyggahus etc. Det kommer att krävas alverkning av
skog/trad. Det blir hög bullernivå och många störande moment. Det kommer att påverka djur-
liv samt oss som bor i närhet under lang tid. Vem kommer betala ftir vår allmåinna väg som
blir ftirstörd.

Den gemensamma till farten till de tre fastighetema ska utgöra en gemensamhetsanläggning
och berör inte skaftvägen till den ftirslagna tomten. Denna anläggning hanteras av lantmäte-
rimyndigheten i ett senare skede.

Mìna kommentører
Se mina kommentarer till Strömstorp 1 :13; ovan.

För övrigt anser jag att de inkomna yttrandena enbart hävdar att ingen ytterligare bebyggelse
får tillkomma eftersom de då får grannar, vilket de inte accepterar. Detta kan inte vara arglu-

ment für byggnadsnämndens beslut om avslag.

Sammanfattníngsvß

Följande flygbild hämtad från ENIRO 2020 visar på bebyggelsestruktur i området som grÈin-

sar till eller ligger i "anslutning" till Lindholmens Gård - kulturmiljtin.

Bild - Eniro

Man kan enkelt konstatera attbyggnadsnåimnden nyligen medverkat till två avstyckningar i
närheten, vilka bägge är tydligt exponerade i ett öppet landskap (se bild nedan).
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Förklaringar till littera:

A
B
C

Strömstorp l:1 I
Lindholmens Gård
Snickartorpet l:2
Strömstorp 1:12 och 1:13
Önskad nybyggnation
Avstyckade fastigheter; Stubbtorp l:12 + Stubbtorp 1:2
Avstyckade fastigheter; Lindholmen5:175, Lindholmen 5:176, Lindholmen5:177,
Lindholmen l:9,

D+E
F
G
H

Bild C Snickartorpet - Foto Tony Sörensson

Bild G Stubbtorp - Foto Tony Sörensson

Vidare kan man snabbt konstatera att nämnden också medverkat till nyexploatering i direkt
anslutning till Lindholmens Gård, Bild H

Bild H - Foto Tony Sörensson
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Om man nu ska hävda att mitt ftirslag till avstyckning påverkar kulturlandskapet, så kan jag
inte fürstå hur nämnden kunnat medverka till de projekt som jag redovisat. Dessa ligger verk-
ligen i det öppna kulturlandskapet och måste enligt min mening påverka kulturlandskapet på

ett påtagligt sätt.

Jag hävdar med detta underlag, att det borde vara fullt möjligt att medverka till en avstyck-
ning ftir ett enbostadshus på min fastighet Strömstorp 1: I 1, utan att lokaliseringen skulle in-
verka menligt på kulturlandskapet.

Tony Sörensson

Lindholmens Gårds väg2l

186 94 Vallentuna

Epost :tony. sorensson@telia. com
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Protokoll till samrådsgrupp med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för 
representanter ur kommunens 
funktionshindersråd och pensionärsråd 
 
Tid:  Tisdag den 3 december kl 13:00-15:00 
Plats:  Bällstarummet, Tuna Torg 1, plan 2 
 
 
Kommunens funktionshindersråd (KFR): 
Leif Pehrson 
Ann-Sofi Pettersson  
Kjell Björn 
Gunilla Söderström 
Jerri Bergström 
Bengt-Åke Grip 
 
Kommunens pensionärsråd (KPR), 4 deltar vid mötet avgörs sinsemellan: 
Carl Lindhé  
Elisabet Feldt  
Lilian Lundström  
Bo Schylander 
Margareta Bergström 
Monica Husberg 
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN) 
Sven-Olof Ekström (förhinder) 
 
Deltagare: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): 
Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef (ordf) 
Heléne Söderlund, förvaltningschefsassistent (sekr) 
Björn Sundblad, fastighetschef 
Johan Carselind, gatu- och parkchef (förhinder) 
Poa Hellqvist, planchef 
Anders Nahlbom, projektchef Lindholmen 
Amalia Varneson, projektledare infrastruktur 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 
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Dagordning: 
1. Välkommen 

Ordföranden hälsar välkommen och presentationsrunda.  
Sekreterare cirkulerar arvodeslistor som sedan skickas till sekreterare i råden. 
 

2. Föregående protokoll 
Inget att tillägga 
 

3. Inkomna frågor från gruppen/råden 
a) Hur kommer man fram till en årskostnad på 

c:a 643000 kronor för lokalen Träffpunkten har  
idag? 
Svar: Kostnaden är uppdelad i tre delar. Avgift för lokalen är 310 000 kr/år, el, 
avlopp, värme 106 000 kr/år och resterande summa 226 000 kr/år är 
kapitaltjänstkostnader för ombyggnad av lokal som kök, ventilation och toalett 
som betalas av på 10-15 år. 
 

b) Hur påverkas Vallentuna vid en tänkt utbyggnad  
av Arlanda flygplats, vad gäller influensområdet? 
Svar: Just nu pågår en översyn av hur stort område som kan omfattas av 
eventuella restriktioner på grund av kommande flygbuller när det blir aktuellt 
att bygga ut Arlanda. Arbetet beräknas pågå under våren och kommunen har en 
tät dialog med berörda myndigheter. Ambitionen från Vallentunas sida är att 
minska nuvarande influensområde för att vi ska kunna bygga fler bostäder och 
annan samhällsservice. 
 

c) Hur går det med gång- och cykelvägen till Össeby-Garns kyrka i Brottby? 
Svar: Projektering pågår, beräknas förhoppningsvis vara klar den 13 mars 
2020. Det är mycket att förankra med Trafikverket och det är svar från dem som 
tar tid.  

 
d) Finns det en beredskapsplan hur kommunen ska agera om vi återigen drabbas 

av något liknande som Alfrida? 
Svar: SBF har under 2019 arbetat med beredskapsfrågor för krissituationer 
såsom extrema natur fenomen som ”Alfrida”. Kommunen har och kommer 
under år 2020 även arbeta med totalförsvarsfrågor så vi på ett bra sätt kan agera 
när kriser uppstår. 
 

 
4. Övergripande från förvaltningen 

Samhällsbyggnadschefen informerar om verksamhetsplan för KS och BMN och 
fortsatt övergripande utvecklingsarbete på förvaltningen inför 2020. 
Vi arbetar med: 
Gröna tråden i samhällsplaneringen, Den fysiska planeringen ska främja att 
minska samhällets miljö- och klimatpåverkan och säkerställa klimatanpassning. 
Hållbarhetsprogram tas fram i dialog med andra aktörer för större 
nybyggnationsområden och markanvisningar ska främja innovativa 
hållbarhetslösningar. Miljöhänsyn och långsiktighet är centralt i hållbar 
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samhällsplanering och byggande.  Kommunen prioriterar miljö som en del i att öka 
attraktiviteten för att bo och verka i Vallentuna. 
 
Tidig och utvecklade medborgardialoger, till exempel via 3D-visualisering, 
markanvisningstävlingar och möjlighet för medborgare att röst och påverka 
utformningen.  
 
Kollektivtrafiken utvecklas till ett än mer attraktivt färdsätt i nära samverkan 
med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Det sker bland annat genom att utveckla 
Roslagsbanan, nya stombussträckor och förberedelser inför försök med anropsstyrd 
busstrafik i delar av kommunen. Satsningar på gång- och cykelvägar och 
cykelparkeringar utgår från prioriteringar av säkra skolvägar och 
cykelpendling.  

 
 

5. Aktuellt inom gatu- och parkverksamheten 
Amalia Vernerson informerar 

 Cirkulationsplats Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen, projektering pågår 
byggstart förhoppningsvis till hösten 

 Torget etapp 4 färdigställs till våren, planteringar till sommaren 
 Infartsparkering Kragstalund stn klar efter sommaren 
 GC-väg Brottby Bilisten – Åkersbergavägen, byggs under året. 
 Trafiksäkerhetsåtgärder på Lindholmsvägen blir för övergångsställen till att 

börja med.  
 Cykelparkeringar är inte bestämt, men förslag är på Kragstalund 
 Tillgängliggöra/ombyggnad av busshållplatser, Ormsta, Ekeby och 

förhoppningsvis även Lindholmsvägen. 
 Trädgårdsdagen blir som vanligt. 
 Popupp-parken kanske kommer att utökas lite, planering inte påbörjad ännu. 
 Upprustning lekplatser, en större Bergvägen 23C samt färdigställande av 

Snapptuna lekplats. 
 Beläggningsupphandlingen är överprövad och är uppe i Högsta 

Förvaltningsrätten så beläggningar under nästa år är osäkra. 
 Målning av COOP-garaget som inte gjorts pga de besparingar vi haft i år 

skall göras under år 2020.  
 
 
 

6. Aktuellt inom fastighetsverksamheten 
Fastighetschef Björn Sundblad informerar om aktuell planering och utbyggnad. 

 Bygget runt Hagaskolan har gått bra. Det sker löpande efterbesiktningar. 
 Dörren till Kvarnen kommer att göras om då den krockar med ena vingen. 
 Hjälmstaskolans kök ska göras om. Påbörjas innan jul 2019 och pågår i ca 

ett år. 
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7. Aktuellt inom samhällsplanering  
Projektchef Anders Nahlbom berättar om inledande arbete med utveckling av 
Lindholmen. 
 

8. Övriga frågor 
Ang felanmälansappen för gatubelysning så släcks inte ärendena när det är åtgärdat.  
Svar: Ärendena släcks vart efter det är åtgärdat. Alla ”granar” som syns är ALLA 
ärenden över hela kommunen, just nu ligger 600 olika ärenden. Det är alltså inte 
bara ärenden gällande belysningen man ser. Det finns en filtrering som man kan 
göra för att se specifika ärendemeningar men kan vara krånglig att hitta. 

 
Kommer boulbanan att vara kvar i Kårsta? 
Svar: Ny affär planeras i Kårsta och då kommer Boulbanan och utegym att flyttas 
inom Kårsta 
 
Hur blir det med infartsparkering vid Kragstalund? 
Svar: En utökad infartsparkering planeras i Kragstalund som kommer att ligga norr 
om Bällstavägen. 
 
Mötestider 2020 
Mötestiderna godkända 
11 feb 2020, kl 13-15, Bällstarummet 
12 maj 2020, kl 13-15, Bällstarummet 
8 sep 2020, kl 13-15, Bällstarummet 
8 dec 2020, kl 13-15, Bällstarummet 

 
 
Anmäl övriga frågor liksom eventuell frånvaro till Heléne Söderlund, tfn 08-587 851 05, 
helene.soderlund@vallentuna.se 
 
 
Kopia:  
SBF Chefsgrupp 
Sekreterare KFR och KPR 
 
 
Länk:  
Aktuella protokoll från råden hittar ni här:https://www.vallentuna.se/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/ 
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Vallentuna kommun
Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden
bygglov@vallentuna.se
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Delgivningskvitto Stefan Jonsson och Martina Furu
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Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Cecilia Lindén

Prövning av Vallentuna kommuns beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Kragsta 1:87

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap. 3 b § tredje stycket miljöbalken (MB) 
att upphäva Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i Vallentuna kommun beslut 
den 29 september 2017 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Kragsta 1:87, i Vallentuna kommun.

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

Bakgrund 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) medgav 
den 29 september 2017 strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Kragsta 1:87, se bilaga 2.
Fastigheten Kragsta 1:87 är belägen nordväst om Bällstasundet i Vallentunasjön i 
Vallentuna kommun och har en areal om ca 65 ha. Utvidgat strandskydd om 300 
meter råder över delar av fastigheten och över hela det aktuella området. 
Fastigheten ligger inom ett område som är klassat som riksintresse för friluftsliv 
och kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB.

Dispensen avser nybyggnad av enbostadshus. I nämndens beslut går att utläsa att 
kommunen, tillsammans med kommunantikvarie, enades efter ett platsbesök på 
fastigheten att högsta storlek på enbostadshuset skulle uppgå till 90 kvm 
byggnadsyta och att byggnaden ska uppföras i 1,5 plan. I beslutet går också att 
utläsa att gestaltning på huset ska ske i samråd med kommunantikvarie och 
anpassas till befintlig bebyggelse. I beslutet angavs ingen tomtplatsbestämning 
eller i övrigt vilken utsträckning som mark får tas i anspråk för det avsedda 
ändamålet.
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Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap. 3 b § första stycket punkt 1 och 2 MB den 
26 oktober 2017 (samma diarienummer som ovan) fattat beslut om att pröva 
kommunens beslut att medge dispens från bestämmelserna om strandskydd då det 
fanns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens samt då en brist i 
ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången av ärendet. 
Länsstyrelsen har den 12 september 2019 genomfört ett platsbesök på fastigheten. 
Länsstyrelsen kommunicerade den 20 december 2019 fotografierna från 
platsbesöket till sökandena.

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 7 kap. 13 § MB gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten.

Av 7 kap. 15 § MB framgår att inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya 
byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller 
andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
(3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Av förarbetena till miljöbalken framgår att strandskyddets syften är långsiktiga 
och att områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli 
betydelsefulla i framtiden (prop. 1997/98:45 del 2 sid. 89).

Av 7 kap. 18 a-b § och 26 § MB framgår att två förutsättningar ska vara uppfyllda 
för att strandskyddsdispens ska kunna medges:

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

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 18 c § MB 
beakta endast om det område som dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
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genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Av förarbetena till strandskyddslagstiftningen (prop. 2008/09:119, sid. 104) 
framgår att de omständigheter som räknas upp som särskilda skäl i 7 kap. 18 c § 
MB är uttömmande.

Enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 25 § MB får en inskränkning i enskilds 
rätt att använda mark eller vatten som grundas på en skyddsbestämmelse i kapitlet 
inte gå längre än vad som krävs för att syftet med strandskyddsbestämmelserna 
ska tillgodoses. Bestämmelsen innebär att det vid prövningen ska göras en 
intresseavvägning där hänsyn även tas till enskilda intressen. Den medför dock 
inte en möjlighet att meddela dispens med beaktande av andra omständigheter än 
de som anges i 7 kap. 18 c § MB (se bl.a. MÖD 2013:37).

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda 
intressen och möjligheten att besluta om undantag från strandskyddet ska 
tillämpas med stor restriktivitet (prop. 2008/09:119, sid. 53).

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

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

Skäl för Länsstyrelsens beslut 
Nämnden har i det aktuella ärendet ansett att det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § 
punkt 1 MB föreligger. Nämnden motiverade beslutet med att det planerade 
enbostadshuset tillsammans med befintliga byggnader bildar en väl sammanhållen 
enhet och då sökt byggnation inte medför en utvidgning av det privata området, 
eftersom tillgängligheten för allmänheten redan är utsläckt av befintliga 
byggnader.
För att särskilda skäl i enlighet med ovan nämnda bestämmelse ska kunna anses 
föreligga ska området där en åtgärd planeras utföras redan ha tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Enligt 
förarbetena till den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 18 c § punkt 1 MB utgörs mark 
som tagits i anspråk ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus. En 
förutsättning för dispens är att hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt 
genom den nya byggnaden. Det ska bedömas vilken faktiskt avhållande effekt den 
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nya byggnaden har med hänsyn till dess karaktär och storlek samt förhållandena i 
omgivningen (se MÖD 2009:35).
Länsstyrelsen gör mot bakgrund av ovanstående och utifrån iakttagelser vid besök 
på platsen följande bedömning.
Området där det aktuella enbostadshuset ska uppföras utgörs av en hage som 
omgärdas av ett enklare elstängsel. Hagen ligger mellan befintligt bostadshus, 
med tillhörande komplementbyggnader, i nordväst och ekonomibyggnader i syd 
och sydöst. En inhägnad anlagd damm ligger väster om aktuell hage. Området 
närmast kring det befintliga bostadshuset, med tillhörande komplementbyggnader, 
har en tydlig tomtkaraktär med klippt gräsmatta, trädgårdsväxter och fruktträd. 
Tillsammans bildar det befintliga bostadshuset med tillhörande 
komplementbyggnader en tydlig sammanhållen enhet. Mellan befintligt 
bostadshus och hagen, där aktuellt enbostadshus planerar att uppföras, finns en 
trädridå av fullvuxna lövträd. Länsstyrelsen bedömer att denna trädridå utgör 
gränsen för den hemfridszon som genereras av det befintliga bostadshuset med 
tillhörande komplementbyggnader. Ekonomibyggnaderna som står i söder och 
sydost om aktuell hage bedöms endast ianspråkta sin egen yta på marken och 
genererar ingen egen hemfridszon. Länsstyrelsen bedömer således att 
hemfridszonen som genereras av befintliga byggnader på fastigheten inte omfattar 
den hage där aktuellt enbostadshus planerar att uppföras. Den aktuella hagen får 
därigenom anses vara tillgänglig enligt allemansrätten.  
Länsstyrelsen bedömer mot ovan angivna förhållanden att området där det 
aktuella enbostadshuset planerar att uppföras i dagsläget är allemansrättsligt 
tillgängligt och inte har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 
MB föreligger därmed inte. Dispensen strider även mot strandskyddets 
allemansrättsliga syfte.
Vid dispensprövning ska en avvägning enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 
25 § MB göras mellan det enskilda intresset av att vidta en åtgärd och de allmänna 
intressen som strandskyddet ska skydda. En dispens kan dock aldrig beviljas om 
särskilda skäl saknas trots att den enskildes intresse väger tungt (jmfr MÖD målnr 
M 9745-10, MÖD 2013:37 samt M 7801-16). Av förarbetena till miljöbalken 
framgår att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället 
verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden 
(prop.1997/98:45 del 2 sid. 89). Det är viktigt att strandskyddets syften inte 
motverkas genom ett stegvis ianspråktagande av strandområden. Strandskyddet är 
ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att strandskyddet i 
normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Vid en 
avvägning mellan de allmänna intressen som strandskyddet ska skydda och 
sökandens enskilda intresse finner Länsstyrelsen att de allmänna intressena väger 
tyngre. 
Länsstyrelsen kan för övrigt konstatera att det finns flera områden inom 
fastigheten som inte omfattas av strandskydd.
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Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att särskilda skäl för dispens i 
enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 1 MB inte föreligger då det aktuella området inte 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Några andra särskilda skäl för dispens föreligger inte heller enligt 
Länsstyrelsens uppfattning. Nämndens beslut ska därför upphävas.
Länsstyrelsen får som tillsynsvägledning konstatera följande 
Länsstyrelsen kan konstatera att nämndens beslut saknar tomtplatsbestämning 
eller övrig angivelse om vilket område som får tas i anspråk av den dispenssökta 
åtgärden. I ett beslut om strandskyddsdispens ska det alltid anges i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk för det avsedda ändamålet, 7 kap. 18 f § andra 
stycket MB. Det kan exempelvis handla om en tomtplatsavgränsning eller att 
anläggningens yta på marken får tas i anspråk. Eftersom Länsstyrelsen i nu 
aktuellt beslut upphäver nämndens dispensbeslut saknar denna brist i beslutet 
betydelse för utgången i ärendet.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Beckman med strandskyddshandläggare 
Cecilia Lindén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist 
Tina Stuube medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor:
1. Hur man överklagar
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i Vallentuna kommun beslut den 29 
september 2017, inkl. situationsplan



________________________________________________________________________________________________ 
 E-post/webbplats 
 stockholm@lansstyrelsen.se  

Postadress Besöksadress              Telefon     
Länsstyrelsen i Stockholms län Regeringsgatan 66            010-223 10 00 (vxl)    
Box 22067      www.lansstyrelsen.se/stockholm 
104 22 STOCKHOLM 

Bilaga 
Formulär 9 

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen 

Var ska beslutet överklagas 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m.  
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer 

(diarienumret)  
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar  
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det.  

Var inlämnas överklagandet  
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Mark- och 
miljödomstolen. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp. 

Underteckna överklagandet 
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer.  
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VALLENTUNA KOMMUN
Bygg- och Miljötillsynsnämnden

2020 -01- 2 t
Rimbo 2020-01-17

Dnr: .....".""...

Överklagan bygglov 2019-00047 5.

Hej. Jag vill överklaga debiteringen av bygglovsavgifter då jag tycker de åir felaktiga.
På grund av flera omständigheter kanske överklagan är något sen. Det har varit svårt
att komma i kontakt med olika tjänstemåin på grund av helger och semestra.r, då jag
behövt komma i kontakt für att få faktå som ligger till grund für överklagan. Den
sista informationen fick jag idaglT/l k1.15.30. Fakturan skickades till fel adress så
jag vet inte exakf vilket datum jag fick den till rätt adress. Internettjåinsten har inte
fungerat pä2 månader trots flera påtryckningar via telefon och mail. Fick det ordnat
idag.
Planavgiften24500 skr. Enligt boverket ska en sådan avgift debiteras da det gagnar
fastighetsägaren. I vårt fall har det har det varit mest till nackdel och det är en av
anledningarna att vi inte vill bo kvar i området. Tillgåingligheten till fastigheten har
inte blivit bättre åin innan planläggningen. När det var en vägfürening fungerade
snörQjningen perfekt vilket den inte har giort sedan kommunen tog över ansvaret
samt att vi måste betala en vägavgift. Vi hade ett väl fungerande avlopp och eget
vatten, så det enda som kommunalt vatten och avlopp har bidragit med åir kostnader.
Anslutningsavgifter, installationskostnader och löpande kostnader ftir anläggning och
ftirbrukning. En annan nackdel är att området som tidigare var en sommarstugeidyll
är numera överbebyggt med lyxfastigheter på 300 kvadrat och mer trafik och
trafikhinder. Bostaden som vi äger är byggd ursprungligen 1925.
Efter ombyggnationer utftirda innan planen vunnit laga kraft, var inte
bygglovspliktiga.
Debiteringen av bygglovsavgiften pä39534 skr. ftir bygglov 200 kvadrat är fel.
Byggfan ftir huset är 80 kvadrat, övervåning enligt gällande mätregler 40 kvadrat,
fìirråd lounge 25kçradrat, fristående fürråd 35 kvadrat. Enligt mig borde bli 180
kvadrat och således bli debiterad 31148 skr. für bygglovet.

/%
Tommy Blom.
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