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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
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Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

Ebba Nilsson
Albyvägen 29
186 91 Vallentuna

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

Överklagande av beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten Angarns-Lundby 1:41, 
Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 8 
december 2017, DNR 2017-000854-424 att Ebba Sofia Nilsson, Albyvägen 29 
med personnummer 19620129-1181: 
1. Förbjuds att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått av 
miljöavdelningen godkänd rening från fastigheten Angarns-Lundby 1:41, från och 
med 2019-01-01. 
2. Förbudet gäller fram till dess avloppsanordningen på fastigheten har åtgärdats 
så att det uppfyller gällande krav.
Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808), samt med 
hänvisning till 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 5, 7 §§ och 9 kap. 7 § miljöbalken. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutar i enlighet med taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 2009-11-09 KF§80 och senaste 
beslut om ändring av timtaxa 2013-12-16 KF § 160 att
 3. Ebba Sofia Nilsson med personnummer 19620129-1181 ska betala 1992 
kronor för tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften kommer att faktureras. Faktura 
skickas separat. Betalning skall ske inom tid som anges på faktura. Mervärdes-
skatt betalas inte på avgiften. Beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det 
överklagas.
I beslutet anges bl.a. följande. Tillsyn av befintlig anläggning på Angarns-Lundby 
1:41 efter remiss från bygglovsavdelningen angående efterfrågad bedömning från 
miljöavdelningen om att ytterligare ett hushåll kan kopplas till befintligt avlopp.
Tillstånd för enskild avloppsanläggning för ett hushåll lämnades 2006-06-29. 
Miljöavdelningen har den 31 oktober 2017 inspekterat avloppet. Vid inspektioner 
kunde konstateras att anläggningen består av slamavskiljare med t-rör, 
pumpbrunn, fördelningsbrunn och infiltration på ca 90 m2. Slambrunnen visade 
tecken på att varit översvämmad någon gång då rester av bl.a. toalettpapper fanns 
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ca 50 cm upp i slambrunnens hals. Spridarrören i fördelningsbrunnen låg någon 
decimeter under vattenytan och det stod ca 20 cm vatten i alla luftningsrören.
Miljöavdelningen gör bedömningen att fastigheten Angarns-Lundby 1:41 saknar 
godtagbart avlopp. Det befintliga avloppet belastas av både WC- och BDT-vatten. 
Högt vattenstånd i fördelningsbrunnen indikerar att infiltrationsanläggningens 
spridarledningar satts igen eller att anläggningen är vattenfylld och jordarten inte 
släpper igenom vattnet. Nedbrytning av näringsämnen sker i närvaro av syre. 
Anläggningen behöver vara väl ventilerad för att den biologiska nedbrytningen av 
näringsämnen ska fungera. Blir spridarledningarna igensatta upphör infiltrations-
anläggningen att fungera och avloppsvattnet släpps därmed ut orenat. 
En enskild avloppsanläggning ska fungera även vid riklig nederbörd. 
Anläggningen ligger upphöjd på gräsmattan och har ingen tillrinning från om-
givande ytvatten. De synpunkter som skickats in, i och med kommuniceringen om 
förslag till beslut, med förklaringen att det höga vattenståndet i mark berodde på 
mycket nederbörd är ingen grund för att ändra beslutet om förbud. Miljö-
avdelningen bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten Angarns-Lundby 
1:41 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. 
Ebba Nilsson har överklagat beslutet och yrkat, som det får förstås, att det 
upphävs. I överklagandet anförs huvudsakligen följande. Det stämmer inte att 
slambrunnen var översvämmad, den har aldrig varit det. Den töms enligt 
kommunens anvisningar. Hon bor ensam på fastigheten och avloppsanläggningen 
är dimensionerad för ett hushåll med flera personer. Det vatten som stod i 
luftningsrören har sannolikt sin förklaring i det extremt höga grundvatten-
förhållandet. En förnyad inspektion vid mer normala förhållanden bör göras innan 
infiltrationen döms ut. Vattennivån i fördelningsbrunnen torde ha samma 
förklaring.  

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 3 § första stycket miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 kap. 3 § miljöbalken i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
I 24 kap. 1 § miljöbalken anges bl.a. att om en dom eller ett beslut som har 
meddelats i ett ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § första stycket denna balk eller 7 
kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser 
tillstånd till en verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga 
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kraft, gäller tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen eller 
beslutet. Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har 
meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 §.
Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår bland annat att en tillsynsmyndighet i det 
enskilda fallet får besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd 
av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda 
fallet får inte tillgripas. Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller 
en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen konstaterar att för fastigheten Angarns-Lundby finns tillstånd till 
enskild avloppsanläggning för wc och bad-, disk- och tvättvatten med anslutning 
till infiltrationsanläggning (2006-06-29). Tillstånd omfattas av rättskraft, dvs. 
beslutet gäller mot alla med avseende på de frågor som prövats i ärendet (se 24 
kap. 1 § miljöbalken). Det innebär att tillsynsmyndigheten som huvudregel inte 
får förelägga i de frågor som är prövade inom ramen för tillståndet. Om 
myndigheten vill ställa strängare krav eller förbjuda utsläpp krävs att tillståndet 
eller villkor omprövas eller återkallas (se 24 kap. 3, 5 samt 7 §§ miljöbalken). 
Tillsynen enligt 26 kap. miljöbalken får istället inriktas på att vad som föreskrivits 
i tillståndet följs. 
Vid tillsynen av den aktuella avloppsanläggningen på Angarns-Lundby har det 
konstaterats brister, bland annat att spridarrören i fördelningsbrunnen låg under 
vattenytan, samt att det stod vatten i luftningsrör. Nämnden har bedömt att 
anläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav. Avloppsanläggningens 
huvudsakliga utformning faller emellertid inom det meddelade tillståndens 
rättskraft och kan därmed inte bli föremål för tillsynsåtgärder enligt 26 kap 
miljöbalken. De brister som konstaterats i förhållande till vad som anges i 
tillståndet bör istället hanteras genom föreläggande om att vidta rättelse. Bedöms 
strängare krav behöva uppställas än vad som anges i tillståndet krävs, som anges 
ovan, att tillståndet återkallas eller att villkor omprövas. Nämnden har således inte 
haft grund för det meddelade förbudet och det överklagade beslutet ska därför 
upphävas. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Camilla Lindholm. Vid den slutliga handläggningen 
har även deltagit miljöhandläggaren Marielle Sundström.
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Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Vallentuna kommun; sbf@vallentuna.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sbf@vallentuna.se


VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-01-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372)

Beslut
Kommunfullmäktige antar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, revidering av 
reglemente för internkontroll.

Anteckning
Staffan Modig (L), revisor, redovisade revisionens syn på förslaget.

Ärendebeskrivning
Bifogat förslag till revidering av reglemente för internkontroll 1.2.1.1 ersätter det tidigare 
reglementet för internkontroll 1.1.06 som fastställdes av kommunfullmäktige 2014-09-29. 
Kommunens arbete med internkontroll har utvecklats vilket medfört ett behov av att revidera 
reglementet. Det nya reglementet innebär bland annat att nämnderna årligen ska uppdatera en 
förteckning över nämndens samtliga processer, en så kallad bruttolista. Bruttolistan ska 
bifogas ärendet då förslag till internkontrollplan behandlas av nämnd. Det nya reglementet 
innebär också att samtliga granskningsområden som har ett högt riskvärde, 12 eller mer, ska 
väljas ut för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras.

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
 §7 KS Revidering av reglemente för internkontroll
 §174  Revidering av reglemente för internkontroll
 Revidering av reglemente för internkontroll
 Reglemente för internkontroll 1.1.06
 Reglemente för internkontroll, 1.2.1.1

Expedieras till 
Akten Samtliga nämnder Revisorerna

15 / 21
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behandlingen av kommunens årsredovisning.  

 

Allvarligare brister i internkontrollen ska omedelbart rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

 

Övergripande tillämpning 

Med nämnd avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt 

överförmyndaren. 
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Datum
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Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Cecilia Lindén

Nacka Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

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

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av 
Vallentuna kommuns dispensbeslut för fastigheten Kragsta 
1:87

Länsstyrelsens beslut den 15 januari 2020 (dnr 526-41649-2017) att upphäva 
Vallentuna kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten 
Kragsta 1:87 har överklagats av Stefan Jonsson och Martina Furu.  

Enligt 44 § förvaltningslagen 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 inskickat delgivningskvitto fick Stefan Jonsson och Martina Furu del av 
beslutet den 3 februari 2020. Överklagandet inkom till Länsstyrelsen den 6 
februari 2020. Länsstyrelsen konstaterar därmed att överklagandet har inkommit i 
rätt tid.

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

Cecilia Lindén
Strandskyddshandläggare

Detta beslut har signerats elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem och har därför ingen 
namnunderskrift.

Kopia utan handlingar
Stefan Jonsson och Martina Furu, Oppgården Kragsta By 5, 186 92 Vallentuna
Vallentuna kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
bygglov@vallentuna.se, sbf@vallentuna.se
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Enheten för överklaganden
Mathilde Degerfeldt

Anne-Marie Karlsson
Grebylund 3
18695 Vallentuna

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

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

Överklagande av föreläggande om att städa tomt på 
fastigheten Vreda 1:21 i Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 
23 maj 2017, Dnr. SHBG 2011-000447 (MSN 2017.027), att förelägga ägaren till 
fastigheten Vreda 1:21, i Vallentuna kommun, Anne-Marie Karlsson (19431119-
1029), Grebylund 3, 186 95 Vallentuna, att senast två månader efter delgivning av 
detta beslut ha städat tomten så att den blir i vårdat skick. Det innebär att följande 
föremål ska tas bort ifrån tomten, 18 stycken bilar, se bilaga 1, foto nummer 1-5, 
samt samtliga upplag av bilhjul och bildäck, samtliga upplag av bilmotorer, 
bensinfat samt städa upp tomten mellan bilarna, se foto nr. 2 A, B, C, D och E.
Underlåter den ovan nämnda fastighetsägaren att ta bort de ovan nämnda 
föremålen från tomten samt städa tomten, förpliktas Anne-Marie Karlsson att utge 
ett vitesbelopp om 100 000 kr. 
Vidare förpliktas den ovan nämnda fastighetsägaren att utge samma belopp om 
100 000 kr för varje period om två månader, räknat från det att fastighetsägaren 
senast skulle ha vidtagit rättelse, det vill säga två månader efter den dag den har 
blivit delgiven detta beslut, under vilken tid ovanstående åtgärd inte vidtagits. 
Vidare beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § tredje 
stycket PBL att om ovanstående föreläggande inte följs kan de åtgärder som 
fastighetsägaren ålagts att utföra, komma att utföras genom byggnadsnämndens 
försorg på den försumliges bekostnad. 
Nämnden angav bl.a. följande som skäl för beslutet. En tomt ska hållas i vårdat 
skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Den aktuella fastigheten är inte i 
sådant skick att det kan anses vara i ett vårdat skick. Ärendet inleddes 2012 efter 
anmälan av grannar. Vid platsbesök den 22 mars 2017 fanns 18 stycken 
folkracebilar, ett antal bilmotorer, ett bensinfat, upplag av bilhjul och bildäck på 
tomten. Vidare var tomten där bilarna och däckupplagen finns ovårdad med skräp. 
Den kunde konstateras att tomten fortfarande efter mer än fem års tid är ovårdad.
Anne-Marie Karlsson har överklagat beslutet och yrkar, som det får förstås, att 
beslutet ska upphävas. Hon har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande. Bilarna 
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m.m. står inte på hennes tomt utan på hennes jordbruksfastighet. Det är inte heller 
hennes saker och hon kan inte frakta bort sådant som inte tillhör henne. Hon har 
tillåtit att man använt delar av hennes mark för uppställning av folkracebilar 
avsedda för folkracetävlingar. Hon har pratat med Svenska Bilsportförbundet och 
rådgjort med förbundet om hur man ska göra för att få hålla på med sin 
verksamhet. Bilsportförbundet har en rekommendation om att varje utövare av 
folkrace ska ha fyra bilar som man kan meka med för att sedan använda på 
tävling. Om länsstyrelsen inte undanröjer nämndens beslut kan ungdomarna inte 
fortsätta med sin hobby. 
De grannar som klagade på verksamheten har flyttat och det finns idag ingen 
granne som klagar. Nämnden har uppmanat dem att ta bort 18 bilar. Det finns 
dock i dagsläget inte 18 bilar på tomten. Familjen har kört bort bilar och städat 
upp. Hon kan därför inte skicka med några bilder eftersom de inte stämmer med 
hur det ser ut idag.
Det är självklart att de ska efterkomma nämndens önskemål om städning. 
Motorer, bildäck m.m. ska självklart tas bort och marken städas. I samtal med 
nämndens ordförande sa hon att man kunde bygga en lada. Det faller på sin egen 
orimlighet då en enkel lada skulle kosta uppåt 100 000 kr. Detta för en hobby som 
bara kostar pengar. 
De vill ha tillåtelse att ha åtta bilar på marken, uppställda så att de inte stör någon. 

Motivering 
Tillämpliga bestämmelser
I 8 kap. 15 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges att en 
tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 
betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. 
I 11 kap. 5 § PBL anges att en tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart 
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, 
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i 
EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
I 11 kap. 19 § PBL anges att om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 
väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter 
bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag 
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 
(åtgärdsföreläggande).
I 11 kap. 27 § tredje stycket anges att om ett föreläggande enligt 19 § inte följs, 
får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges 
bekostnad och hur det ska ske.
Ett föreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL får enligt 11 kap. 37 § PBL förenas med 
vite.
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Länsstyrelsens bedömning
Av nämndens beslut med tillhörande bilagor framgår enligt länsstyrelsens mening 
att det är fråga om en tomt som inte hålls i vårdat skick. Detta är i strid med 8 kap. 
15 § PBL. Vad Anne-Marie Karlsson anfört i denna del ändrar inte länsstyrelsens 
bedömning. Mot den bakgrunden har nämnden i och för sig haft fog för att besluta 
om åtgärdsföreläggande med stöd av 11 kap. 19 § PBL. 
Beträffande utformningen av föreläggandet anser länsstyrelsen dock att det inte 
motsvarar de krav som av rättssäkerhetsskäl måste ställas på ett föreläggande. Ett 
föreläggande måste utformas så att adressaten får helt klart för sig vad som krävs 
av denna för att föreläggandet ska följas och det är tillsynsmyndighetens sak att 
precisera det. Ett föreläggande ska vara klart och tydligt preciserat och det ska 
klart framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med 
olägenheterna. 
I nämndens föreläggande anges att följande föremål ska tas bort från tomten: 18 
stycken bilar enligt bilaga 1, foto nummer 1–5, samt samtliga upplag av bilhjul 
och bildäck, samtliga upplag av bilmotorer, bensinfat samt städa upp tomten 
mellan bilarna, se foto nr 2 A, B, C, D och E. 
Länsstyrelsen anser inledningsvis att det inte går att precisera hur många fordon 
som får finnas på en fastighet för att den ska anses hållas i vårdat eller ovårdat 
skick. Även angående upplag är beslutet otydligt såtillvida att det är oklart vad 
som bedöms utgöra upplag och i vilken omfattning. Länsstyrelsen anser inte heller 
att det är tillräckligt tydligt vad som ska städas upp mellan bilarna och konstaterar 
att de fotografier som bilagerats beslutet saknar de hänvisade 
bokstavsmarkeringarna som hänvisats till. 
Sammantaget finner således länsstyrelsen att beslutet och dess beslutsunderlag 
inte är tillräckligt preciserat för att kunna läggas till grund för ett 
vitesföreläggande. Vid sådant förhållande ska överklagandet bifallas och beslutet i 
sin helhet upphävas. 
Eftersom det av handlingarna i ärendet framgår att 
samhällsbyggnadsförvaltningen på eget initiativ genomfört ett tillsynsbesök på 
fastigheten Vreda 1:21 och då anmälarna från 2011 inte längre bor kvar på 
grannfastigheten har länsstyrelsen avgjort ärendet utan föregående 
kommunicering. 

Hur man överklagar
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av juristen Mathilde Degerfeldt.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



Beslut
 

4 (3)

Datum
2020-02-11
 

Beteckning
505-30478-2017
 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-02-21 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 8469-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 618228 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Tommy Hedman 
Albyvägen 18 
186 91 Vallentuna 
  
Motpart 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-11-05 i ärende nr 403-51266-2019, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Avgift för bygglov på fastigheten Rörby 3:5 i Vallentuna kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 8469-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 

3 oktober 2019 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) att bevilja 

bygglov för nybyggnad av ett ridhus på fastigheten Rörby 3:5 (fastigheten). Av 

beslutet framgår att avgiften för lovet är 83 860 kronor enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Tommy Hedman, ägare till fastigheten, överklagade beslutet 

till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) som avslog överklagandet. Han 

har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Tommy Hedman har yrkat att bygglovsavgiften ska jämkas till en rimlig nivå, med 

utgångspunkt i de möjligheter som anges i kommunens taxa. Till stöd för sitt 

yrkande har han i huvudsak anfört följande.  

 

Han och hans fru driver en mindre ridverksamhet för barn på fastigheten. När de 

bestämde sig för att bygga ett ridhus utgick de från att bygglov inte krävdes 

eftersom det skulle användas i deras näringsverksamhet. Bygglovsavgiften på 

83 860 kr är orimligt hög och det borde finnas möjligheter för kommunen att justera 

avgiften med hänsyn till byggandens enkelhet och tidsåtgången för kommunens 

handläggning därmed är av mindre omfattning. I kommunens taxa anges att det 

finns möjlighet till justering av avgiften. 

 

Han har också yrkat att mark- och miljödomstolen ska pröva om ridhuset är en 

ekonomibyggnad eller inte, och därmed huruvida bygglov krävs. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. 

 

Även mark- och miljödomstolen noterar att frågan i målet endast omfattar det 

överklagade beslutet. Bygglov kan beviljas även för åtgärder som inte kräver 

bygglov, så kallat frivilligt bygglov. Om bygglov varit nödvändigt eller inte i detta 

fall kan inte prövas inom ramen för målet.  
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NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 8469-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

Vad gäller bygglovsavgiften instämmer mark- och miljödomstolen i den bedömning 

som nämnden och länsstyrelsen har gjort. Vad Tommy Hedman har anfört i målet 

föranleder inte domstolen att göra någon annan bedömning. Överklagandet ska 

därför avslås.  

 

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

Överklagande senast den 13 mars 2020.  

 

 

 

Björn Räftegård  Ylva Kvist Trelje 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Björn Räftegård, ordförande, och 

tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit tingsnotarien Svante 

Karlström.  



Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 3

INKOM: 2019-12-03
MÅLNR: P 8469-19
AKTBIL: 3
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