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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Verksamheten informerar om följande:
 Omorganisation på SBF
 Sveriges kvalitetskommun
 Tärningstomten
 Inkomna klagomål

4. Byggsanktionsavgift för olovliga markuppfyllnader på 
fastigheten Bällsta S:15 (BMN 2020.008)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL 
att påföra företaget Space Program Sweden AB med org.nr 556971-9734 en 
byggsanktionsavgift om 20 576 kronor. Avgiften ska betalas till Vallentuna kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas 
separat

Ärendebeskrivning
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för olovliga markuppfyllnader på del av en väg 
belägen på aktuell fastighet. I samband med en anmälan gjord av en grannfastighet 
konstaterades att olovliga markuppfyllnader hade vidtagits. Då åtgärderna hade börjats utan 
marklov och startbesked samt innan det hade förflutit 5 år från överträdelsen ska 
byggsanktionsavgifter tas ut.
Vi ditpunkten då överträdelsen begicks var Space Program Sweden AB fastighetsägare. 
Därefter såldes fastigheten till Kolfast Bällsta AB. Sanktionsavgiften riktas därför mot Space 
Program AB.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-18, Byggsanktionsavgift för olovlig uppfyllnad
 Situationsplan med avvikelser
 Karta med höjdinmätning
 Situationsplan (Beslutsunderlag för beviljat lov 2017-03-07)
 KA utlåtande
 Sanktionsavgift

Expedieras till
Beslutet expedieras med rekommenderat brev till:

Space Program Sweden AB
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BOX 1408
701 14 Örebro

Beslutet expedieras till:
Ägarna av fastigheten Bällsta S:15.

5. BACKA 15:3 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
vattenreservoar och tryckstegringsstation (BMN 2020.010)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att förhandsbesked medges enligt kap. 17 §, Plan 
och bygglagen (2020:900) att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften för förhandsbeskedet är 17 371 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Villkor:
Inför bygglov ska geoteknisk undersökning ske med AB Storstockholms Lokaltrafiks 
medverkan.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-10-02 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för vattDet har 
2019-10-02 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för vattenreservoar och 
tryckstegringsstation.

Vattenreservoaren planeras rymma 2-300 m3 vatten. Den ska vara ca 10 m i diameter och ca 4 
m hög. Möjlighet till att så mycket som möjligt gräva ner reservoaren ska eftersträvas. 
Eftersom större delen av tätbebyggelsen i Kårsta är högt belägen, måste Vallentunavatten AB 
bygga en tryckstegringsstation i anslutning till den planerade vattenreservoaren. 
Tryckstegringsstationen kommer att säkerställa det optimala trycket för fastigheter inom 
området.

Handlingar
 BACKA 15:3 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av vattenreservoar och 

tryckstegringsstation
 Karta
 Situationsplan 2019-09-20_20191002-25314
 Backa 15_3 översiktlig geo_20191112-27346
 Förenklad VA-utredning_Backa 15.3_20190919-24733
 Backa 15 3 remissvar Kultur.pdf
 Remissvar SL
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 Skrivelse
 Grannyttrande avseende SHBG 2019-000603, fastigheterna Backa 1_9 och Backa 15_1.pdf
 Remissvar renhållning

Expedieras till
Genom förenklad delgivning/alt delgivningskvitto till:
Vallentuna vatten AB
Box 437
184 26 Åkersberga

Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Genom förenklad delgivning till erinrande fastighetsägare:
AB Storstockholms Lokaltrafik

Underrättelsebrev till berörda grannar/rågrannar:
Backa 1:9, 1:9, 1:10, 15:1, 18:1

Genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar

Beslut ska skickas till:
Kulturförvaltningen (beslut+ situationsplan)
Akten

6. FÅGELSUNDA 3:1 (FÅGELSUNDA 42) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus o 
komplementbyggnad, Dnr SHBG 2019-000613 (BMN 2020.009)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-10-04 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
två enbostadshus. Aktuell placering ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Trafikverket har remitterats angående ny anslutning till allmän väg.
Miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer kunna lösas för 
planerade avstyckningar på fastigheten. Avloppsanläggningarna behöver uppfylla kraven på 
normal skyddsnivå gällande miljöskydd.
Ägare till fastigheterna Fågelsunda 1:3, 7:1 och 7:2 har erinringar mot sökt åtgärd.
Argumenten har besvarats av sökande.

Handlingar
 Fågelsunda 3:1, Förhandsbesked (SHBG 2019-000613)
 Översiktskarta
 orienteringskarta
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 situationsplan
 Remissvar Miljö
 Remissvar 1
 Remissvar 2
 Remissvar 3
 Remissvar 4
 Svar på grannyttrande

7. LÖVSÄTTRA 1:2 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2019–000450 (BMN 2020.006)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som beslut att förhandsbesked enligt 9 kap 17 § 
plan- och bygglagen (2010-900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Beslutet fattas 
med hänvisning till att områdets markanvändning måste prövas genom planläggning i enlighet 
med 4 kap 2 § PBL.

Avgiften för förhandsbeskedet är 17 371 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Skäl för beslutet:
Åtgärden bedöms inte som en sådan smärre komplettering till befintlig bebyggelse som avses 
i gällande översiktsplan 2040, Vallentuna kommun. Som blev antagen av kommunfullmäktige 
den 27 augusti 2018.

Den föreslagna åtgärdens lämplighet på platsen bedömas utifrån ett helhetsperspektiv för hur 
området ska utvecklas som helhet.

Många avstyckningar i området har godtagits genom tidigare beslut utan krav på 
planläggning. Att ytterligare förtäta området innebär att planläggning försvåras.

Åtgärden bedöms behöva prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § PBL för att klargöra 
lämplig täthet för området utifrån hur kommunen och boende i området vill att området ska 
utvecklas.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-07-18 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus. Aktuell placering ligger i norra Vallentuna, cirka 1 km från gränsen mot 
Österåker och cirka 5 km nordost om Vallentuna centrum.

Ärendet berör inga områden av riksintresse eller med annan skyddsstatus.
Det finns 17 stycken tidigare ärenden på fastigheten av varierande art och utgång. Ett större 
antal bostäder har genom åren beviljats (se ortofoto).

År 2016 prövades ett förhandsbesked (SHBG 2016-2151) med samma placering. Dåvarande 
miljö – och samhällsbyggnadsnämnden avstyrkte även då med hänvisning att åtgärden krävde 
planläggning.
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Det senaste förhandsbeskedet (SHBG 2018-587) söktes 2018 och var ett enbostadshus 
(samma placering) och ytterligare två parhus. Även då avstyrkte nämnden med hänvisning att 
åtgärden kräver planläggning.

På fastigheterna intill sköts driften för avloppet Roslagsvatten (den här placeringen omfattas 
inte av Roslagsvattens verksamhetsområde, spill) så har Roslagsvatten remitterats som inte 
har något erinra mot åtgärden. Sökande har bifogat ett yttrande från tidigare ärende där 
roslagsvatten bedömer att kapaciteten är tillräcklig för 10 bostäder.

Miljöavdelningen kan inte uttala sig om brunnsborrning då det inte är tillståndspliktigt. Vi kan 
däremot se i SGUs karta över grundvattenkapacitet i berg, att fastigheten ligger inom karterat 
område med:
Grundvattenkapacitet i berg: Tämligen goda uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 600-
2 000 l/h (ca 15-50 m3/d).

Berörda sakägare (grannar) har hörts mellan 2019-09-10 och 2019-10-02. De två erinringarna 
som inkommit berör sammanfattningsvis en oro för vattentillgången och vägar, men också att 
man förlorar det lantliga och skogsnära.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2020-02-26
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Oriteringskarta 1
 Oriteringskarta 2
 Oriteringskarta 3
 Ortofoto från 2018
 Situationplan
 Verksamhetsområde
 Erinran från grannar Lövsättra 1-8
 Erinran från grannar Lövsättra 1-9
 Remissvar från miljöavdelningen
 Remissvar från Roslagsvatten- Epost-meddelande
 Roslagsvatten utlåtande ang avlopp i annat ärende

8. VARGMÖTET 2:3 (VARGMÖTESVÄGEN 9) Tidsbegränsat 
bygglov för ändrad användning av kontor till övernattningsrum, 
Dnr SHBG 2019-000615 (BMN 2020.011)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att inte bevilja tidsbegränsat bygglov för ändring av 
kontorslokaler till övernattningsrum. Ansökan saknar stöd från 9 kap 30-32a §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL

Ärendebeskrivning
Åtgärden saknar stöd från detaljplanens bestämmelser om tillfällig användning av byggnad. 
Avvikelsen bedöms därmed inte vara liten.
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Handlingar
 Situationsplan
 Översiktskarta
 Brandskyddsbeskrivning_Vargmötet_2_3
 Brandskyddsritning_Markplan
 Skiss
 Remissvar Swedavia

9. UBBY 1:17 (HAGALUNDSVÄGEN 5) Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2019–000715 (BMN 
2020.007)

Förslag till beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar att meddela förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, 
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 371 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Skäl för beslutet:
Bygg – och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-12-03 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Aktuell placering ligger längst Hagalundsvägen som är en avsticksväg till 
Lindhomsvägen. Fastigheten är orienterad cirka 3 km nordost om Vallentuna centrum och 2,5 
km söder om Lindholmen.

Fastigheten är 3731 m² och är bebyggd med ett enbostadshus och 3 komplementbyggnader, 
varav 2 stycken kommer bli nödvändigt att rivas inför bygglovet.

Sökande har visat att för att få de 2000 m² som översiktsplanen förespråkar, så kommer det att 
bli nödvändigt att en del av Ubby 1:16 ska ingå i fastighetsbildningen (se bifogad 
situationsplan).

Som remissinstans har miljöavdelningen hörts för bedömning om vatten och avlopp går att 
lösa. Avlopp kommer att gå att lösa och vissa justeringar kommer bli nödvändiga. 
Remissvaret från miljöavdelningen ska beaktas vid bygglovsskedet. Frågan behöver vara 
utredd och ansökan behöver skickas in när bygglov söks.

För vatten svarar miljöavdelningen följande:
Miljöavdelningen kan inte uttala sig om brunnsborrning då det inte är tillståndspliktigt. Vi kan 
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däremot se i SGUs karta över grundvattenkapacitet i berg, att fastigheten ligger inom karterat 
område med:

Mindre goda uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet <600 l/h (< ca 15 m3/d).
Ägare till fastigheterna Ubby 1:16, 1:15 samt Vallentuna-Veda 1:1, 21:1, 20:1, 20:2 har 
grannhörts mellan 2019-12-18 och 2020-01-13 och erinran mot ansökan har inkommit.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2020-02-26
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Tomtkarta
 Skärmklipp 2 Ubby 1-17
 Skärmklipp Ubby 1-17
 Skärmklipp ortofoto
 Förtydligande_slamtömning_samt_infart
 Remissvar från miljöavd

10. Ny kart- och mättaxa (BMN 2020.012)

11. Anmälningar för kännedom
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Anmälda handlingar
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, 

Angarns-Lundby 1:41
     Kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för internkontroll
     Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddsdispens, Kragsta 1:87
 MSN 2017.027-10    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av föreläggande om att städa 

tomt, Vreda 1:21 (SHBG 2011-000447)
     Mark- och miljödomstolens dom i mål P 8469-19, överklagande av bygglovsavgift, Rörby 3:5

12. Redovisning av delegationsbeslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger dem till handlingarna.

Delegationsbeslut
 BMN 2020.001-3    Miljöavdelningens delegationslista 2020-01-29 till 2020-02-25
 BMN 2020.001-4    Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-01-29 till 2020-02-26
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