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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Corona -läget och vidtagna åtgärder 
 Omorganisationen på SBF 

4. Månadsuppföljning januari-februari 2020, Bygg- och 
miljötillsynsnämnden. (BMN 2020.022)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter två månader och en prognos för helåret. Den samlade prognosen för bygg- och
miljötillsynsnämndens verksamheter är att verksamheterna kommer att
bedrivas enligt budget.

Handlingar
 Månadsuppföljning januari-februari 2020, Bygg- och miljötillsynsnämnden
 Månadsuppföljning jan-feb 2020, BMN

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.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (7)

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 uppförande av vattenreservoar och 

tryckstegringsstation, SHBG 2019-603
 Skrivelse från sökanden
 Karta
 Grannyttrande avseende SHBG 2019-000603, fastigheterna Backa 1_9 och Backa 

15_1.pdf
 Förenklad VA-utredning_Backa 15.3_20190919-24733
 Backa 15_3 översiktlig geo_20191112-27346
 Backa 15 3 remissvar Kultur.pdf
 Skrivelse
 Situationsplan 2019-09-20_20191002-25314
 Remissvar SL
 Remissvar renhållning

6. BÄLLSTA 2:1296 (MALMBODAVÄGEN 16A) Ansökan om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd, Dnr 
SHBG 2020-000012 (BMN 2020.017)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30-32 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad.

För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Tommy Kullberg, behörighetsnummer SC0937-11 (certifierad till 2021-10-
04).

Avgiften för bygglovet är 40 590 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
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Skäl för beslutet
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser men avvikelsen bedöms vara liten. 
Åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 
§ första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 
18 §§ PBL. Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 30 och 31b §§ PBL.

Ärendebeskrivning
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, placeringen av byggnaderna avviker 
från gällande stadsplan 01-VAL-877 från 1959. Byggnader placeras minst 6 meter från 
fastighetsgräns, huvudbyggnad är placerad 4,5 meter och komplementbyggnad 3,2 meter från 
fastighetsgräns. Åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte och kan beviljas enligt 9 
kap 31b PBL.

Handlingar
 Bällsta 2:1296, Ansökan om bygglov
 tjänsteskrivelse bygglov
 Nybyggnadskarta_+_markplaneringsritning_Rev.B
 Ritningar
 Grannyttranden

7. KUMLA 1:58 (LJUNGBYVÄGEN 8) Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus och garage, Dnr SHBG 2020–
000068 (BMN 2020.016)

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.
 
Som villkor gäller det att ett likvärdigt enbostadshus och garage som 
sökandes fotoförslag uppförs på platsen. Både när det gäller 
färgsättning och gestaltning.
 
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 835 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta 
beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-01-31 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus samt ett garage. Aktuell placering ligger cirka 4km väster om Garns-
Ekskogen och cirka 1,4 mil nordost om centrala Vallentuna.

Platsbesök skedde 2020-03-13 där det konstaterades att det den föreslagna placeringen och 
valet av byggnad samt färgsättning är förenligt med lagstiftningens 2 kap PBL. Förslaget är en 
typmodell och underordnar sig väl mot det större huset och gårdsbilden på fastigheten.
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Som remissinstans har miljöavdelningen hört som inte har någon erinran mot förslaget.

Berörda sakägare (grannar) är hörda mellan 2020-02- och 2020-03-06.
En erinran mot förslaget har inkommit från ägaren av fastigheten Kumla 1:14.
”Jag accepterar inte ett nytt bygge. Har märkt att de är mindre med vilda djur här nu sedan 
tidigare bygge. Har precis accepterat en ny hästgård men tycker det får räcka med dem. Är 
vän med naturen å värnar om djurlivet. Ser helst att bygget inte blir av.”

Handlingar
 Vattenanalys Kumla 1_58
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Tjänsteskrivelse Kumla 1:58 2020-04-02
 NBK-Situationplan
 Översiktlig VA Kumla 1-58
 Typhus_garage_carport_förråd
 Översiktskarta 1
 Översiktskarta 2
 Översiktskarta 3
 Foto 1 från platsbesök 2020-03-13
 Foto 2 från platsbesök 2020-03-13
 Foto 3 från platsbesök 2020-03-13
 Remissvar från miljöavdelningen.
 Erinran-KUMLA 1-14

8. LINGSBERG 1:10 (STORTORPSVÄGEN 16) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus , Dnr SHBG 
2019-000429 (BMN 2020.023)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som 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
Det råder mycket stort bebyggelsetryck inom området. Sökanden har tidigare erhållit tre 
avstyckningar utan krav på planläggning. Att ytterligare förtäta området innebär att 
kommande planläggning försvåras.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga; ”Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut”)
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Ärendebeskrivning
Det har den 5 juli 2019 inkommit en ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre 
enbostadshus.

Sökanden har tidigare erhållit tre bygglov utan krav på planläggning.

Handlingar
 LINGSBERG 1:10 (STORTORPSVÄGEN 16) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 

av tre enbostadshus SHBG 2019-000429
 Bilaga markvattningsföretag
 Situationsplan Lingsberg 1 10
 Yttrande från sökanden

9. ÖSBY 2:26 (ÖSBY 1A) Förhandsbesked för nybyggnad av 
flerbostadshus/LSS-boende, Dnr SHBG 2019-000699 (BMN 
2020.019)

Förslag till beslut
Bygg-och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 
Beslutet fattas med hänvisning till att marken inte uppfyller kraven enligt 2 kap § 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:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms inte uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-11-25 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
flerbostadshus/LSS-boende. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Området är 
ett öppet kuperat landskap. Fastigheten Ösby 2:26 ligger på en höjd, vilket medför att ett 
flerbostadshus får en stor negativ påverkan på landskapsbilden och påtagligt skadar områdets 
karaktär.

Ärendet har remitterats till Kulturförvaltningen i Vallentuna kommun som har yttrat sig 
negativt för sökt åtgärd. Se bilaga.

Ägare till fastigheterna Ösby 2:2, 2:6 och 2:25 har hörts, alla har lämnat in negativa yttranden, 
se bilaga.

Handlingar
 Förhandsbesked flerbostadshus
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktskarta
 Situationsplan_O¨sby_226
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 Foton
 Ritningar
 Yttrande Fritidsförvaltningen
 Grannyttranden

10. Redovisning av delegationsbeslut

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

Delegationsbeslut
 BMN 2020.003-14    Underrättelse om avslutad förrättning samt godkännande, Avstyckning från 

Kumla 1:3 (AB193185)
 BMN 2020.001-6    Miljöavdelningens delegationslista 2020-02-26 till 2020-04-05
 BMN 2020.001-5    Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-02-26 till 2020-03-31

11. Anmälningar för kännedom

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

Anmälda handlingar
 BMN 2019.082-15    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om förhandsbesked 

för flerbostadshus (LSS-boende), Kårsta-Rickeby 2:60 (SHBG 2019-000346)
 BMN 2019.049-10    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om förhandsbesked 

för flerbostadshus (LSS-boende), Kårsta-Rickeby 2:136 (SHBG 2019-000279)
 MSN 2016.071-11    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om avgift, Vada 

Prästgård 1:1
 BMN 2019.101-30    Länsstyrelsens beslut rörande överklagande av negativt förhandsbesked, 

Srömstorp 1:11 (SHBG 2019-000286)
     Överklagande av beslut om avvisning samt avgift, Uthamra 1:21 (SHBG 2018-000117)
     Överklagande av bygglovsavgift, Kårsta-Gillberga 6:5
     Överklagande av beslut om avvisande samt avgift, Söböringe 42:1 (SHBG 2019-000509)
     Dom angående överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddsdispens, 

Kragsta 1:87. Mål 873-20
     Överklagande av beslut om eldning samt avgift  (BMTN-2020-22)
 BMN 2019.058-11    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om 

byggsanktionsavgift, Vallentuna-Mörby 1:112 (SHBG 2019-000039)
 BMN 2019.109-4    Kommunfullmäktige, Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
     Mark- och miljödomstolens dom i mål P 111-20, bygglov för ett garage på fastigheten Stora 

Mällösa 1:6
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