
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

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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Enheten för överklaganden
Kristina Brantberg

Klagande
Kårsta-Rickeby samfällighetsförening
Kårevägen 111
186 60 Vallentuna

Motpart
Svetrivia AB
Box 1542
183 15 Täby

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 förhandsbesked för ett 
flerbostadshus (LSS-boende) på fastigheten Kårsta-
Rickeby 2:60 i Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och bygglovsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 
17 september 2019, § 77, att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
flerbostadshus (LSS-boende) på fastigheten Kårsta-Rickeby 2:60.
Av beslutet framgår följande. Åtgärden avser nybyggnad av ett LSS-boende med 
sex lägenheter. Åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap. PBL. Fastigheten kommer inte att inkluderas i den nya 
detaljplanen för området och åtgärden behöver inte prövas genom planläggning 
enligt 4 kap. 2 § PBL. Nämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse i enlighet med kommunens 
översiktsplan. 
Kårsta-Rickeby samfällighetsförening (ägare till vägsamfälligheten Kårsta-
Rickeby S:8) har överklagat beslutet. De yrkar följande. 1. Att Länsstyrelsen 
upphäver beslutet med stöd av 9 kap. 25 § PBL, 9 kap. 28 § PBL samt 
likställighetsprincipen. 2. Att Länsstyrelsen ålägger nämnden att avvakta 
handläggningen av bygglovsärendet till dess att detaljplanen Kårsta-Rickeby 2 har 
vunnit laga kraft. 3. Att Länsstyrelsen ålägger nämnden att inkludera fastigheten 
Kårsta-Rickeby 2:60 i pågående detaljplan Kårsta-Rickeby 2. De har 
sammanfattningsvis anfört följande som stöd för sin talan.
Grusvägen Kårstahöjden var tidigare i dåligt skick både vad gäller bärighet och 
trafiksäkerhet och Kårsta-Rickeby samfällighetsförening har utfört en akut 
reparation av tillfällig karaktär. Idag är trafiken på vägen nästan obefintlig. Om 
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trafiken kommer att öka måste vägen byggas om vilket föreningen inte har några 
planer på att göra och inte heller ekonomiska resurser till. Vägen bör istället 
övergå till att bli en kommunal gata. Därmed föreligger skäl för att nämnden 
istället ska pröva markens lämplighet i en detaljplan enligt 9 kap. 28 § PBL.
Nämnden har remitterat planenheten som då anförde att de rekommenderade att 
fastigheten planläggs då det annars kan försvåra möjligheterna att planlägga 
området. Samfällighetsföreningen instämmer i planenhetens remissvar. 
De menar även att åtgärden är sådan att den förutsätter detaljplaneläggning. 
Fastigheten ingick i den pågående detaljplanen för Kårsta-Rickeby 2 vilket 
framgår av det start-PM som skickades ut. Nämnden har inte tagit något beslut om 
att fastigheten utgår ur detaljplanen vilket innebär att fastigheten fortfarande är 
inbegripen i den pågående planläggningen.
Till överklagandet har de fogat sitt yttrande som de lämnat till nämnden samt dess 
bilagor. 
Fastighetsägare, Denniz Yucel, har inkommit med ett yttrande där han bland 
annat framför följande. Det finns redan ett bygglov på tomten för en större 
byggnad. Fastigheten är redan färdigpreparerad vilket innebär att ingen mer 
nämnvärd byggtrafik eller vanlig trafik behövs. Nu föreslagen åtgärd passar 
perfekt in i området. Vägen är i gott skick. Han har till sitt yttrande bifogat foton 
Det går att köra till fastigheten från två håll. Han har bifogat kartutdrag för att visa 
detta. 
Kårsta-Rickeby samfällighetsförening har getts möjlighet att yttra sig över 
fastighetsägarens yttrande. De har sammanfattningsvis framfört följande. 
Styrelsen vidhåller yrkanden och grunder i sitt överklagande. 
Samfällighetsföreningen grundades 2017. Tidigare bygglov och utnyttjande av 
vägarna har därmed inte föreningen haft rådighet över. Husen på Kårstahöjden 
började byggas under 1800 talets slut/1900 talets början. Området har sedan 
utvecklats långsamt fram till nu. Nämnden frångår likställighetsprincipen, då ett 
förhandsbesked under samma nämndsammanträde beviljats för ett LSS-boende på 
den intilliggande fastigheten Kårsta-Rickeby 2:136 under förutsättning att 
fastighetsägaren renoverar vägen med ett belopp upp till 200 000 SEK. Summan 
motsvarar inte kostnaderna för att bygga om vägen.  Samfälligheten planerar inga 
investeringar till vägarna eftersom de inom cirka fem år planeras att lösas in av 
kommunen. Vägen är i första hand till för föreningens medlemmar och inte att 
betraktas som allmän väg. 

Motivering till beslutet
Prövningsram
Länsstyrelsen har att pröva här aktuellt förhandsbesked och dess förenlighet med 
PBL. Länsstyrelsen kan inte ålägga nämnden att inkludera fastigheten Kårsta-
Rickeby 2:60 i pågående detaljplan eller förelägga nämnden att avvakta med 
prövningen så som klagande yrkat på. Vidare noterar Länsstyrelsen att ett start-
PM avseende detaljplan inte är bindande. Det som klagande framfört avseende att 



Beslut
 

3 (5)

Datum
2020-02-27
 

Beteckning
403-52694-2019
 

fastigheten fortfarande är inbegripen i den pågående planläggningen stämmer 
således inte. 

Talerätt
Bestämmelser om vem som får överklaga beslut enligt PBL finns i 13 kap. 8 § 
PBL och 42 § Förvaltningslagen (2017:900), FL. Ett beslut får överklagas av den 
som beslutet angår, om detta har gått honom eller henne emot och beslutet kan 
överklagas. Beslut om bygglov anses enligt fast praxis angå, förutom sökande, 
ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet som avses med lovet, så 
kallade rågrannar. Av rättspraxis framgår att samfälligheter som äger fastigheter 
som direkt gränsar till berörd fastighet är sakägare och har rätt att överklaga. 
(MÖD 2018:25, RÅ 2005 ref. 36 och MÖD 2014-12-22 mål nr P 8071-14.)

Tillämpliga bestämmelser med mera
Fastigheten Kårsta-Rickeby 2:60 omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Ansökan avser uppförandet av ett flerbostadshus med sex 
lägenheter. Fastigheten gränsar till riksintresse för kulturmiljövården, Kårsta by.
För Vallentuna kommun gäller en översiktsplan som antogs av 
kommunfullmäktige den 27 augusti 2018. Ur översiktsplanen kan utläsas bland 
annat att i Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän 
plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser 
och service. Det ska byggas mer där det redan finns bebyggelse så att en attraktiv 
småstadsmiljö växer fram. Nya områden som ligger centralt ska få fler 
flerbostadshus, stadsradhus och flerfamiljsvillor. Bebyggelse, gator, torg och 
parker ska utformas med stor omsorg. Kvaliteten på gestaltningen är viktig.
Av översiktsplanen framgår vidare att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för 
Kårsta och Ekskogen. Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från 
Roslagsbanan och den nationellt intressanta kulturmiljön. Kårsta och Ekskogen 
ska vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen. Ny bebyggelse i 
Kårsta och Ekskogen ska huvudsakligen lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Inom gångavstånd från båda stationerna kan ny bostadsbebyggelse 
tillkomma i form av småhus, rad- eller parhus och även lägre flerbostadshus. I 
Kårsta är även utveckling av verksamheter, handel och annan service positivt.
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden enligt 9 kap. 17 § PBL ge ett förhandsbesked i fråga om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid prövningen av om positivt 
förhandsbesked kan meddelas bör i första hand prövas om en byggnadsåtgärd 
över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga närmast en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Därvid ska prövas om 
åtgärden uppfyller de allmänna intressen om bland annat lämplig markanvändning 
som kommer till uttryck i 2 kap. PBL. Vidare ska prövas om den sökta åtgärden 
uppfyller kraven i PBL om byggnaders placering och utformning med mera, samt 
om den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning. Avsikten med ett 
förhandsbesked är inte att prövningen ska omfatta alla de frågor som senare ska 

https://lagen.nu/dom/mod/2018:25
http://www.markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%C3%B6randen/Svea%20HR%20P%208071-14%20Dom%202014-12-22.pdf
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prövas inom ramen för bygglovet, utan att tillåtligheten ska prövas utifrån mer 
övergripande utgångspunkter.
Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och tillämpliga bestämmelser i 8 kap. PBL.
Av 4 kap. 2 § första stycket PBL framgår att kommunen med en detaljplan ska 
pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse samt reglera 
bebyggelsens karaktär bland annat om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande eller om regleringen av bebyggelsen behöver ske i ett sammanhang. 
Dock krävs ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 
prövning av ansökan om förhandsbesked om varken byggnadsverket eller dess 
användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt denna lag både allmänna 
och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.
I 2 kap. 2 § PBL stadgas att prövning i ärenden om lov och förhandsbesked ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning i 3 och 4 kap. miljöbalken ska 
tillämpas. Av 2 kap. 4 § PBL framgår att mark får tas i anspråk för att bebyggas 
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.  
Enligt 2 kap. 6 § punkterna 5 och 6 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till möjligheterna att hantera avfall samt trafikförsörjning och behovet av 
en god trafikmiljö. Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Av 2 kap. 9 § framgår att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk 
inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en 
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Länsstyrelsens bedömning
Den fråga som i första hand aktualiseras är om byggnadsverket kan prövas som en 
ansökan om förhandsbesked utan föregående detaljplaneläggning. Av förarbetena 
framgår att behovet av planläggning ska göras genom en helhetsbedömning av 
förhållandena i det enskilda fallet. 
Det är kommunen som svarar för bebyggelseutvecklingen inom sitt område. En 
översiktsplan är förvisso enligt 3 kap. 3 § PBL inte bindande, men den ska enligt 
2 § samma kapitel vara vägledande för beslut om användning av mark- och 
vattenområden. 
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Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att här aktuell åtgärd inte är sådan att 
den förutsätter detaljplaneläggning. Den sökta åtgärden överensstämmer med 
riktlinjerna i översiktsplanen och detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL krävs 
således inte.
Länsstyrelsen finner att det saknas skäl att anta att vägarna i området skulle vara 
av sådan bristande beskaffenhet att kraven i 2 kap. 5 och 6 §§ PBL rörande 
tillräckligt goda trafiklösningar inte skulle uppfyllas. 
Länsstyrelsen bedömer vidare att den sökta åtgärden uppfyller bestämmelserna i 2 
och 8 kap. PBL. Det har inte framkommit att förslaget kan innebära några sådana 
betydande olägenheter för klaganden i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. 
Nämnden har således haft fog för sitt beslut att meddela positivt förhandsbesked. 
Vad klagande anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför 
avslås.

Information

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Kristina Brantberg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till: 
bygglov@vallentuna.se
Denniz Yucel, sunda_nu@hotmail.com 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:bygglov@vallentuna.se
mailto:sunda_nu@hotmail.com
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 
22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att 
Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I 
ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till 
att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan 
förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 52694-2019.
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Enheten för överklaganden
Kristina Brantberg

Klagande
Kårsta-Rickeby samfällighetsförening
Kårevägen 111
186 60 Vallentuna

Motpart
Svetrivia AB
Box 1542
183 15 Täby

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 förhandsbesked för ett 
flerbostadshus (LSS-boende) på fastigheten Kårsta-
Rickeby 2:136 i Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och bygglovsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 
17 september 2019, § 76, att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
flerbostadshus (LSS-boende) på fastigheten Kårsta-Rickeby 2:136.
Av beslutet framgår följande. Åtgärden avser nybyggnad av ett LSS-boende med 
sex lägenheter. Åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap. PBL. Fastigheten kommer inte att inkluderas i den nya 
detaljplanen för området och åtgärden behöver inte prövas genom planläggning 
enligt 4 kap. 2 § PBL. Beslutet är fattat med villkor om att byggnadens placering 
ska flyttas norrut för att inte förhindra framtida breddning av befintlig väg. 
Nämnden har gett berörda sakägare möjlighet att yttra sig över sökt åtgärd. Ägare 
till fastigheten Kårsta-Rickeby 2:85 och Kårsta Samfällighetsförening har erinrat 
sig mot sökt åtgärd framförallt med hänsyn till vägens beskaffenhet. 
Fastighetsägaren till Kårsta-Rickeby 2:136 har åtagit sig att bekosta breddning av 
vägen från kommunal väg till fastigheten med ett belopp upp till 200 000 kronor. 
Nämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre komplettering i 
anslutning till befintlig bebyggelse i enlighet med kommunens översiktsplan. 
Kårsta-Rickeby samfällighetsförening (ägare till vägsamfälligheten Kårsta-
Rickeby S:8) har överklagat beslutet. De yrkar följande. 1. Att Länsstyrelsen 
upphäver beslutet med stöd av 9 kap. 25 § PBL, 9 kap. 28 § PBL samt 
likställighetsprincipen. 2. Att Länsstyrelsen ålägger nämnden att avvakta 
handläggningen av bygglovsärendet till dess att detaljplanen Kårsta-Rickeby 2 har 
vunnit laga kraft. 3. Att Länsstyrelsen ålägger nämnden att inkludera fastigheten 
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Kårsta-Rickeby 2:136 i pågående detaljplan Kårsta-Rickeby 2. De har 
sammanfattningsvis anfört följande som stöd för sin talan.
Grusvägen Kårstahöjden var tidigare i dåligt skick både vad gäller bärighet och 
trafiksäkerhet och Kårsta-Rickeby samfällighetsförening har utfört en akut 
reparation av tillfällig karaktär. Idag är trafiken på vägen nästan obefintlig. Om 
trafiken kommer att öka måste vägen byggas om vilket föreningen inte har några 
planer på att göra och inte heller ekonomiska resurser till. Vägen bör istället 
övergå till att bli en kommunal gata. Därmed föreligger skäl för att nämnden 
istället ska pröva markens lämplighet i en detaljplan enligt 9 kap. 28 § PBL.
Nämnden har i detta ärende inte remitterat planenheten. För förhandsbeskedet på 
grannfastigheten Kårsta-Rickeby 2:60 remitterades planenheten som då anförde 
att de rekommenderade att fastigheten planläggs då det annars kan försvåra 
möjligheterna att planlägga området. Samfällighetsföreningen instämmer i 
planenhetens remissvar. De anser att det är en felaktig hantering att det i två nära 
identiska ärenden remitteras till planeenheten i det ena ärendet men inte i det 
andra och att nämndens beslut därmed grundas på ett ofullständigt underlag.
Nämnden har motiverat beslutet med att fastighetsägaren till Kårsta-Rickeby 
2:136 åtar sig att betala 200 000 kronor till ombyggnation av vägen. Det är oklart 
för föreningen vem som ska kravställa, upphandla och slutbesiktiga vägen samt 
underhålla den. De anser att kostnaden riskerar att bli högre än 200 000 kronor 
och de anser att det är orimligt att föreningen ska stå för den risken och kostnaden. 
De anser vidare att nämnden frångår likställighetsprincipen då ett förhandsbesked 
beviljats, för ett LSS-boende på grannfastigheten Kårsta-Rickeby 2:60, utan att 
något belopp avkrävts för vägen i det ärendet.
De menar även att åtgärden är sådan att den förutsätter detaljplaneläggning. 
Fastigheten ingick i den pågående detaljplanen för Kårsta-Rickeby 2 vilket 
framgår av det start-PM som skickades ut. Nämnden har inte tagit något beslut om 
att fastigheten utgår ur detaljplanen vilket innebär att fastigheten fortfarande är 
inbegripen i den pågående planläggningen.
Till överklagandet har de fogat sitt yttrande som de lämnat till nämnden samt dess 
bilagor. 

Motivering till beslutet
Prövningsram
Länsstyrelsen har att pröva här aktuellt förhandsbesked och dess förenlighet med 
PBL. Länsstyrelsen kan inte ålägga nämnden att inkludera fastigheten Kårsta-
Rickeby 2:136 i pågående detaljplan eller förelägga nämnden att avvakta med 
prövningen så som klagande yrkat på. Vidare noterar Länsstyrelsen att ett start-
PM avseende detaljplan inte är bindande. Det som klagande framfört avseende att 
fastigheten fortfarande är inbegripen i den pågående planläggningen stämmer 
således inte. Vidare är utfästelsen som sökande gett avseende pengar till vägen 
inte en del av Länsstyrelsens prövning. 
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Talerätt
Bestämmelser om vem som får överklaga beslut enligt PBL finns i 13 kap. 8 § 
PBL och 42 § Förvaltningslagen (2017:900), FL. Ett beslut får överklagas av den 
som beslutet angår, om detta har gått honom eller henne emot och beslutet kan 
överklagas. Beslut om bygglov anses enligt fast praxis angå, förutom sökande, 
ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet som avses med lovet, så 
kallade rågrannar. Av rättspraxis framgår att samfälligheter som äger fastigheter 
som direkt gränsar till berörd fastighet är sakägare och har rätt att överklaga. 
(MÖD 2018:25, RÅ 2005 ref. 36 och MÖD 2014-12-22 mål nr P 8071-14.)

Tillämpliga bestämmelser med mera
Fastigheten Kårsta-Rickeby 2:136 omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Ansökan avser uppförandet av ett flerbostadshus med sex 
lägenheter. Fastigheten gränsar till riksintresse för kulturmiljövården, Kårsta by.
För Vallentuna kommun gäller en översiktsplan som antogs av 
kommunfullmäktige den 27 augusti 2018. Ur översiktsplanen kan utläsas bland 
annat att i Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän 
plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser 
och service. Det ska byggas mer där det redan finns bebyggelse så att en attraktiv 
småstadsmiljö växer fram. Nya områden som ligger centralt ska få fler 
flerbostadshus, stadsradhus och flerfamiljsvillor. Bebyggelse, gator, torg och 
parker ska utformas med stor omsorg. Kvaliteten på gestaltningen är viktig.
Av översiktsplanen framgår vidare att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för 
Kårsta och Ekskogen. Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från 
Roslagsbanan och den nationellt intressanta kulturmiljön. Kårsta och Ekskogen 
ska vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen. Ny bebyggelse i 
Kårsta och Ekskogen ska huvudsakligen lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Inom gångavstånd från båda stationerna kan ny bostadsbebyggelse 
tillkomma i form av småhus, rad- eller parhus och även lägre flerbostadshus. I 
Kårsta är även utveckling av verksamheter, handel och annan service positivt.
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden enligt 9 kap. 17 § PBL ge ett förhandsbesked i fråga om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Vid prövningen av om positivt 
förhandsbesked kan meddelas bör i första hand prövas om en byggnadsåtgärd 
över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga närmast en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Därvid ska prövas om 
åtgärden uppfyller de allmänna intressen om bland annat lämplig markanvändning 
som kommer till uttryck i 2 kap. PBL. Vidare ska prövas om den sökta åtgärden 
uppfyller kraven i PBL om byggnaders placering och utformning med mera, samt 
om den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning. Avsikten med ett 
förhandsbesked är inte att prövningen ska omfatta alla de frågor som senare ska 
prövas inom ramen för bygglovet, utan att tillåtligheten ska prövas utifrån mer 
övergripande utgångspunkter.

https://lagen.nu/dom/mod/2018:25
http://www.markochmiljooverdomstolen.old.domstol.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%C3%B6randen/Svea%20HR%20P%208071-14%20Dom%202014-12-22.pdf
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Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och tillämpliga bestämmelser i 8 kap. PBL.
Av 4 kap. 2 § första stycket PBL framgår att kommunen med en detaljplan ska 
pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse samt reglera 
bebyggelsens karaktär bland annat om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande eller om regleringen av bebyggelsen behöver ske i ett sammanhang. 
Dock krävs ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en 
prövning av ansökan om förhandsbesked om varken byggnadsverket eller dess 
användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt denna lag både allmänna 
och enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.
I 2 kap. 2 § PBL stadgas att prövning i ärenden om lov och förhandsbesked ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning i 3 och 4 kap. miljöbalken ska 
tillämpas. Av 2 kap. 4 § PBL framgår att mark får tas i anspråk för att bebyggas 
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.  
Enligt 2 kap. 6 § punkterna 5 och 6 PBL ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till möjligheterna att hantera avfall samt trafikförsörjning och behovet av 
en god trafikmiljö. Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Av 2 kap. 9 § framgår att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk 
inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en 
sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Länsstyrelsens bedömning
Den fråga som i första hand aktualiseras är om byggnadsverket kan prövas som en 
ansökan om förhandsbesked utan föregående detaljplaneläggning. Av förarbetena 
framgår att behovet av planläggning ska göras genom en helhetsbedömning av 
förhållandena i det enskilda fallet. 
Det är kommunen som svarar för bebyggelseutvecklingen inom sitt område. En 
översiktsplan är förvisso enligt 3 kap. 3 § PBL inte bindande, men den ska enligt 
2 § samma kapitel vara vägledande för beslut om användning av mark- och 
vattenområden. 
Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att här aktuell åtgärd inte är sådan att 
den förutsätter detaljplaneläggning. Den sökta åtgärden överensstämmer med 
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riktlinjerna i översiktsplanen och detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL krävs 
således inte.
Länsstyrelsen finner att det saknas skäl att anta att vägarna i området skulle vara 
av sådan bristande beskaffenhet att kraven i 2 kap. 5 och 6 §§ PBL rörande 
tillräckligt goda trafiklösningar inte skulle uppfyllas. 
Länsstyrelsen bedömer vidare att den sökta åtgärden uppfyller bestämmelserna i 2 
och 8 kap. PBL. Det har inte framkommit att förslaget kan innebära några sådana 
betydande olägenheter för klaganden i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. 
Nämnden har således haft fog för sitt beslut att meddela positivt förhandsbesked. 
Vad klagande anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför 
avslås.

Information

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Kristina Brantberg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till: bygglov@vallentuna.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067,  
Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor 
efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter 
och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 52721-2019.
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Enheten för överklaganden
Linda Bellucci Feijen

Anders Johansson
Orkesta-Granby 6
186 94 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 att avsluta klagomålsärende utan 
krav på vidare åtgärder; nu fråga om avgift

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Bakgrund

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) 
beslutade den 6 september 2017, dnr. 2015-000870-445, att avsluta ärendet om 
klagomål angående inomhustemperatur i bostad på fastigheten Vada Prästgård 1:1 
utan krav på vidare åtgärder samt att hyresvärd Anders Johansson ska betala 
avgift för nedlagd handläggningstid i ärendet. Handläggningstiden uppgår till 20 
timmar. Av bifogat tidkort framgår att avgiften uppgår till 19 920 kr. 

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 och 9 §§, 26 kap. 22 § 
och 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt Vallentuna kommuns taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktigen 
den 9 september 2009, § 80 och senaste beslut om ändring den 16 december 2013, 
§ 160. 

Som skäl för beslutet anges följande. Bostaden medför på grund av sitt skick 
olägenheter för människors hälsa. Hyresgäst och hyresvärd har dock i tingsrätten 
träffat förlikning som innebär att klaganden ska flytta från bostaden senast den 15 
oktober 2017 och inte längre påkalla åtgärdande av brister i bostaden samt att hon 
ska få en ersättning om 120 000 kr senast vid avflyttning. Fastighetsägare 
(Prästlönetillgångar i Stockholms stift) har meddelat miljöavdelningen att 
arrendeavtalet med Anders Johansson är uppsagt. Nämnden beslutar därför att 
avsluta klagomålsärendet. 

Anders Johansson har överklagat beslutet i den del som avser 19 920 kr i avgift 
för nämndens handläggning i ärendet. Han har till stöd för sitt överklagande anfört 
följande. Han har som arrendator ej haft mandat att verkställa åtgärderna i ärendet 
och kan då inte heller åläggas att betala nedlagd tid för handläggning i ärendet. 
Han äger inte fastigheten utan arrenderar den från Stockholms Stift som är 
fastighetsägare. Han har inte på något sätt fått tillstånd att åtgärda det som 
kommunen har påtalat på grund av ägarförhållandet/arrendet. Stockholms stift har 
haft tre olika entreprenörer på plats i huset för att få offerter på eventuella 
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åtgärder. Den part som ska vara fakturamottagare är fastighetsägaren, Stockholm 
stift. 

Motivering

Tillämpliga lagrum m.m.

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken 
och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska 
för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning 
kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse.

Av 26 kap. 3 § miljöbalken, MB, framgår att kommunen utövar tillsyn över miljö-
och hälsoskydd inom kommunen.

Det följer av 2 kap. 1 § miljöbalken att vid tillsyn enligt miljöbalken är alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att 
visa att de förpliktelser som följer av 2 kapitlet iakttas.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 
enligt 2 kap. 3 § miljöbalken 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. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått vidtas så snart det finns 
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.

Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § miljöbalken en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan 
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Det följer av 9 kap. 9 § miljöbalken att bostäder ska brukas på ett sådant sätt att 
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, och ägare eller nyttjanderätts-
havare till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Av 27 kap. 1 § miljöbalken och 1 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommuner får ta ut avgifter 
för kostnader för prövning och tillsyn enligt balken. Avgifterna får tas ut i enlighet 
med föreskrifter som bestäms av kommunfullmäktige. 

Regeringen har i miljöbalkens förarbeten betonat vikten av att tillsynen över 
miljöbalkens område i huvudsak är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att 
avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för verksamheten, vilket är ett 
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uttryck för självkostnadsprincipen (prop. 1997/98, del 1 sid. 516). I rättspraxis har 
uttalats att vid ett överklagande av ett avgiftsbeslut har den överprövande 
instansen i princip endast möjlighet att ta ställning till om nämndens beslut att 
tillämpa taxan har varit riktigt samt om det föreligger särskilda skäl att sätta ned 
taxan (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 14 mars 2016 i mål M 7523–
15).

Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun antog den 9 november 2009, § 80, 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Taxan gäller bl.a. avgifter för Myndighetsnämnden för teknik och miljös prövning 
och tillsyn i Vallentuna kommun enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken. (1§)

Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet 
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. (2§)

Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för 
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som 
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till 
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. (6§) 

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, 
restid enligt schablon ½ timme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas 
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timkostnad. (7§)

Myndighetsnämnden för teknik och miljö får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den i denna taxa antagna timkostnaden med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2009. (8§)

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1
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multipliceras med timkostnaden och/eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timkostnaden 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.Inspektioner och andra 
tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller 
inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För 
sådana åtgärder tas timavgift ut. (18§)

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  (23§)

Av taxebilaga 1 framgår att för tillsyn av hälsoskyddsverksamheter tas timavgift 
ut.

Kommunfullmäktige i Vallentuna fastställde den 16 december 2013, § 160,  
timavgiften enligt taxan till 996 kr.

Länsstyrelsens bedömning

Inledningsvis kan konstateras att nämnden i beslutstexten inte uttryckligen har 
angivit det faktiska avgiftsbelopp som beslutas tas ut av Anders Johansson. Då 
nämnden i beslutstexten hänvisar till sin bifogade tidsredovisning, finner läns-
styrelsen dock att det framgår att nämnden beslutat ta ut en avgift om 19 920 kr.

Av handlingarna i ärendet framgår att det aktuella tillsynsärendet inleddes med ett 
klagomål från boende på fastigheten Vada prästgård 1:1 rörande olägenhet till 
följd av bland annat för låg inomhustemperatur. Med avseende på denna anmälan 
har nämnden handlagt ärendet och kunnat konstatera en rad allvarliga brister. 
Detta har resulterat i en rad handläggningsåtgärder, bland annat ett föreläggande 
den 30 mars 2016 där Anders Johansson i egenskap av hyresvärd ålades att 
åtgärda de konstaterade bristerna. Anders Johansson har hyrt ut bostaden såsom 
arrendator på den aktuella fastigheten. Fastigheten Vada Prästgård 1:1 ägs av 
Prästlönetillgångar i Stockholms stift.

Anders Johansson har invänt att då han inte äger fastigheten har han inte haft 
rättslig möjlighet att efterkomma föreläggandena och avgiften för handläggningen 
av ärendet borde därför rätteligen debiteras fastighetsägaren. 

I 9 kap. 9 § miljöbalken anges att bestämmelsen inte enbart gäller fastighetsägare 
utan att det även åligger nyttjanderättshavare att vidta åtgärder för att undanröja 
olägenheter för människors hälsa. Tilläggas kan att Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt i sin dom den 6 december 2016, mål M 5164-16, konstaterar att 
nämndens föreläggande den 30 mars 2016 är lagligen grundat och att kommunen 
haft rätt att förelägga Anders Johansson att åtgärda bristerna i bostaden.

Länsstyrelsen finner således att Anders Johansson är rätt adressat för nämndens 
beslut att ta ut avgift för nedlagd handläggningstid i ärendet.
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Länsstyrelsen kan vidare konstatera att den debiterade tillsynsavgiften överens-
stämmer med vad nämnden enligt taxorna kan besluta om att ta ut av 
verksamhetsutövaren. Nämnden har således haft fog för sitt beslut. Enligt 
länsstyrelsens mening är tidsåtgången rimlig för de handläggningsåtgärder som 
framgår av tidkortet och handlingar i ärendet. I ärendet har inte framkommit skäl 
att sätta ned eller efterge avgiften. Vad klaganden har anfört föranleder inte någon 
annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

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

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Linda Bellucci Feijen.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 
22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 45156-2017.
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Enheten för överklaganden
George Bjälkemo

Tony Sörensson
Lindholmens Gårds väg 21
186 94 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 negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Strömstorp 1:11 i Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) 
beslutade den 10 december 2019, § 130, att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att nybyggnad av enbostadshus 
inte kan tillåtas inom del av fastigheten Strömstorp 1:11. Som skäl härför angavs i 
huvudsak följande. I området finns det kvalitéer som nämns i kulturförvaltningens 
yttrande. Sammanfattningsvis är läget alltför exponerat och det öppna 
landskapsrummet påverkas negativt av ytterligare förtätning. Av det skälet 
bedömer nämnden att åtgärden strider mot 2 kap. 6 § PBL. Nämnden anser även 
att åtgärden strider mot riktlinjerna i översiktsplanen för bebyggelseutvecklingen 
på landsbygden.   
Tony Sörensson har överklagat beslutet och yrkar att ett positivt förhandsbesked 
ska meddelas i enlighet med ansökan. Tills stöd härför har han anfört i huvudsak 
följande. Kopplingen till Lindholmens gård är svår att förstå eftersom avståndet är 
ca 2,5 km. Den aktuella delen av hans fastighet ligger mellan ett stort 
lanskapsavskiljande dike och ett skogsbryn och den aktuella marken fungerar idag 
som en crossbana och är inte längre brukbar jordbruksmark. Ytan är dessutom 
bara ca 3 600 kvm och är för liten för att arrendera ut för jordbruksändamål. 
Kommunen har tidigare medverkat till två avstyckningar, Strömstorp 1:12 och 
1:13. Den föreslagna tomten ska placeras mot skogsbrynet och kommer inte att 
påverka det öppna jordbrukslandskapet. Kopplingen till Snickatorpet 1:2 är också 
överdrivet, ett större skogsparti avskiljer den föreslagna tomten från torpet. Till 
överklagandet är fogat ett antal bilagor.

Motivering 
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 9 kap 17 § plan-och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden, 
om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden bl.a. inte strider mot områdesbestämmelser, och uppfyller 
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de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ i de delar 
som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Av 2 kap. 1 § följer att hänsyn vid prövning ska tas till både allmänna och 
enskilda intressen. 
Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 
förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. 
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 
den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 
Enligt 3 kap. 2 och 4 § § PBL ska de allmänna intressena enligt 2 kap. redovisas i 
översiktsplanen. Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning för beslut om hur 
mark-och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 
4 kap. miljöbalken anges särskilt. 
Länsstyrelsens bedömning
Vid förhandsbesked avser prövningen i första hand frågan om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen, d.v.s. närmast en prövning av markens lämplighet 
för den avsedda åtgärden. Bland dessa aspekter finns också frågan om platsen är 
lämplig med hänsyn till de krav som rör anpassningen till omgivningen. 
I den gällande översiktsplanen för Vallentuna kommun från 2018 anges som 
riktlinje för bebyggelseutvecklingen på landsbygden att ny bebyggelse ska 
lokaliseras med hänsyn till bl.a. natur- och kulturmiljövärden och landskapsbild. 
Området där fastigheten Strömstorp 1:11 ligger omfattas inte av riksintresse för 
kulturmiljövården eller något annat riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Området har emellertid enligt översiktsplanen utpekats i kommunens 
kulturmiljöprogram som ett område med höga kulturhistoriska kvaliteter där 
hänsyn bör tas till de kulturhistoriska värdena vid förändringar. Kultur-
förvaltningen i Vallentuna kommun har i det remissyttrande som finns i ärendet 
gjort gällande att nybyggnationen bör avslås med hänsyn till det öppna 
landskapet, det intilliggande Snickartorpet, placering på tidigare jordbruksmark, 
de höga kulturhistoriska kvaliteterna samt den regionalt utpekade kulturmiljön. 
Enligt kulturförvaltningen medför ytterligare bebyggelse att områdets karaktär 
förändras negativt och påverkar förståelsen av landskapsrummet och de torplägen 
som dominerar landskapet med koppling till Lindholmens gård.
Länsstyrelsen finner att det klaganden anfört inte utgör skäl för att ifrågasätta att 
området har sådana kulturhistoriska värden som görs gällande i remissyttrandet 
från kulturförvaltningen och att åtgärden att uppföra ett enbostadshus på den 
aktuella platsen skulle innebära att området påverkas negativt. Länsstyrelsens 
delar därför nämndens bedömning att åtgärden inte kan anses förenlig med 
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översiktsplanens riktlinjer för bebyggelseutvecklingen på landsbygden och att 
åtgärden följaktligen inte heller kan anses uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap. 6 § PBL. Nämnden har således haft fog för sitt beslut 
att meddela negativt förhandsbesked. Vad klaganden anfört i övrigt föranleder 
ingen annan bedömning. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset att 
undvika att kulturvärdena och landskapsbilden påverkas negativt och det enskilda 
intresset att få uppföra enbostadshuset, finner länsstyrelsen att det enskilda 
intresset bör stå tillbaka. Överklagandet ska därmed avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av länsassessor George Bjälkemo.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- 
och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 
22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande 
kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. 
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor 
från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 3872-2020.
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Att Stefan Franc & Iveta Bergmane
 
 
 
 
Härmed vill vi överklaga ert beslut att fakturera oss på bygglovs avgiften 2460:- .
Vi anser att kommunen har inte haft dessa kostnader som kan hänvisa avgiften
till . Vi har endast fått ett mail från er med kopia på färdiga exempel ritningar .
 
 
 
Vi meddelade er i tidigt skede att vi inte kommer att genomföra byggandet på grund
av att inte tillräckliga riktningar fanns . Vårt hus är byggd 1987 och då fanns det
inte denna typ avritningar.
 
 
I nuläget är vi i diskussioner med en arkitekt Elias Larsson på JBR konsult i Umeå.
Han har även skrivit till er , om det eventuellt fanns några ritningar hos er .
 
 
Vi hade trott , att vår ambition att bygga om vårt nuvarande entre ,som finns i våra ritningar ,
på 1,5 kvm till 15 kvm.
Vi trodde att den inte skulle behöva bygglov , utan att det räckte med anmälan enligt
 ”Attefalls” principen .
 
 
Hoppas att ni tar ovan i beaktande till grund av er beslut att inte fakturera oss om bygglovs
ansökan  . Om vi får till alla krävda ritningar kommer vi att söka bygglov enligt era instruktioner
vid ett senare tillfälle.
 
 
Tyvärr var vi okunniga på detta område .
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Antti Ahonen
pers no 5603222539
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Pirjo Ahonen
pers no 5210012000
 
 
Kårsta Gillberga 23
18696 Vallentuna
 
 
Tel 070 3367348
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-03-27 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 873-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 633674 
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 
1. Martina Furu 
Kragsta by 5 
186 92 Vallentuna 
  
2. Stefan Jonsson 
Adress som 1. 
  
Motpart 
1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 
104 22 Stockholm 
  
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2020-01-15 i ärende nr 526-41649-2017, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Strandskyddsdispens på fastigheten Kragsta 1:87 i Vallentuna kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 

  



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 873-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
YRKANDEN M.M. 

Martina Furu och Stefan Jonsson har yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

upphäva Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut och fastställa att Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommuns beslut att medge strandskydds-

dispens ska gälla. Till stöd för sin talan har de fört fram följande. 

 

Marken har varit en del av bebyggelsen, så den har redan tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Med tanke på hur stora 

fina hagar som finns utefter Vallentunasjön så borde de räcka till för allmänheten att 

vistas på utan att den behöver tälta eller vandra fyrtio meter från deras trappa. De 

behöver bygga ett hus för att klara ett generationsskifte för att kunna behålla gården 

som varit i släkten sedan tidigt 1700-tal. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.  

 

Strandskyddet är ett starkt allmänt intresse. Utgångspunkten är därför att strand-

skyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen 

(se prop. 2008/09:119 s. 53). Det finns dock en möjlighet att i det enskilda fallet ge 

strandskyddsdispens om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl är om om-

rådet redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för stra-

ndskyddets syften, se 7 kap. 18 c § första stycket 1 miljöbalken. Med bestämmelsen 

avses framförallt mark som lagligen har tagits i anspråk för befintliga bostads- och 

fritidshus med tillhörande tomtmark. Hur stort område kring en sådan byggnad som 

anses ianspråktaget beror på omständigheterna i det enskilda fallet. En omständlig-

het som kan påverka bedömningen är om det på fastigheten finns annan bebyggelse 

invid huvudbyggnaden som bildar en sammanhållen enhet med denna (se Mark- 

och miljööverdomstolens dom den 17 juni 2015 i mål M 10247-14). 

 

Länsstyrelsen har i sitt beslut beskrivit förhållandena på platsen. Mark- och 

miljödomstolen har även tagit del av de bilder och kartor som finns i akten. Mot 

bakgrund av angivna förhållanden instämmer domstolen i den bedömning som 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 873-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
länsstyrelsen har gjort, nämligen att platsen där enbostadshuset är tänkt att uppföras 

inte är taget i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Detta eftersom de byggnader som idag finns på platsen inte bildar en sådan 

sammanhållen enhet att även detta område innefattas av hemfridszonen. Det finns 

alltså inte särskilda skäl för att meddela dispens enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 

miljöbalken. Det har inte heller kommit fram något i målet som gör att något annat 

särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken kan anses föreligga. 

 

Vid prövningen ska också en avvägning göras mellan det enskilda intresset av att 

använda det aktuella mark- och vattenområdet och det allmänna intresset som 

strandskyddet avser att skydda (se 7 kap. 25 § miljöbalken samt Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 4 mars 2020 i mål M 4244-19). 

 

Med hänsyn till den restriktivitet som gäller avseende strandskyddsdispens väger de 

allmänna intressena som strandskyddsbestämmelserna avser att skydda tyngre än de 

enskilda intressen Martina Furu och Stefan Jonsson har av att få bygga ett nytt en-

bostadshus inom strandskyddsområdet. Mark- och miljödomstolen gör bedömning-

en att den sökta dispensen inte kan beviljas utan att inkräkta på de värden som 

strandskyddet har att upprätthålla. Ett avslag på ansökan om dispens kan därför inte 

anses oproportionerligt. 

 

Mot bakgrund av det som anförts ska överklagandet avslås. 

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

Överklagande senast den 17 april 2020. 

 

 

Bjarne Karlsson  Christina Odén 

_____________ 

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

rådet Christina Odén deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Elin Thyr. 



Bilaga 1

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 4 
 
INKOM: 2020-02-07 
MÅLNR: M 873-20 
AKTBIL: 3











 

Sida 1 av 1 

 

www.domstol.se 

A
n

v
is

n
in

ga
r 

fö
r 

ö
v
er

k
la

ga
n

d
e 

M
M

D
-0

2
 -

 D
o

m
 i

 ö
v
e
rk

la
g

a
d

e
 m

å
l 

o
c
h

 v
it

e
sm

å
l 

• 
P

ro
d

u
ce

ra
t 

av
 D

o
m

st
o

ls
v
er

k
et

, 
A

v
d

. 
fö

r 

d
o

m
st

o
ls

u
tv

ec
k
lin

g 
• 

2
0
1
8
-1

1
 

 

 

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. 
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http://www.domstol.se/






Beslut
 

1 (4)

Datum
2020-03-27
 

Beteckning
403-53053-2019
 

Enheten för överklaganden
Niklas Fridén

Hökerum Bygg AB
Att: Maria Lindqvist
Boråsvägen 15 C
523 44 Ulricehamn

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 byggsanktionsavgift på 
fastigheten Vallentuna-Mörby 1:112 i Vallentuna 
kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 17 september 2019, § 86, att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, och 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ta 
ut en byggsanktionsavgift om 128 108 kr av Hökerum Bygg AB. Av beslutet 
framgår bl.a. följande. En byggnad (tillfälliga manskapsbodar) om 266 kvadrat-
meter bruttoarea har uppförts på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:112 av bolaget 
utan bygglov och startbesked. Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift 
tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Byggsanktions-
avgiften i detta fall beräknas enligt 9 kap. 6 § 4 PBF till 128 108 kronor.

Hökerum Bygg AB (klaganden) har överklagat beslutet och anfört huvud-
sakligen följande. Kommunen har inte tagit hänsyn till hållbarheten av miljön och 
minskningen av långa transporter och utsläpp av koldioxid utmed transport-
vägarna. Bolaget valde att förkorta transportsträckorna av bodarna genom att 
transportera dem från Uppsala till Vallentuna istället för att transportera dem först 
från Uppsala till Ulricehamn och sedan från Ulricehamn till Vallentuna. Bolaget 
tar stort ansvar för att ha hållbarhet i miljön och tänker flera led i förväg för att 
uppnå ett hållbart klimat för Sverige. Under tiden bodarna stod på fastigheten var 
de tomma och endast tillsyn för att ingen åverkan utfördes på dem kollades då och 
då. Avsikten har varit att ha ett hållbart miljötänk i flera led och detta omfattar 
transporter till och från bolagets byggen. 

Motivering till beslutet

Har det vidtagits en bygglovspliktig åtgärd?
Enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 PBL gäller att det krävs bygglov för nybyggnad, 
ett begrepp som i 1 kap. 4 § definieras som uppförande av en ny byggnad eller 
flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Termen byggnad 
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definieras i samma paragraf som en varaktig konstruktion som består av tak eller 
av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis 
under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 
vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 

För att bygglov ska krävas måste byggnaden alltså ha en viss varaktighet. Den typ 
av manskapsbodar som det nu är fråga om är typiskt sett uppställda under en 
begränsad tidsperiod, varför en bedömning måste göras huruvida kravet på 
varaktighet är uppfyllt. Det finns dock inte någon specifik tidsgräns där 
bygglovsplikten inträder.

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att byggbodar som varit uppställda i 
anslutning till en byggarbetsplats under ca 1,5 år krävde bygglov (dom den 2 juni 
2015 i mål nr P 3850-15). Regeringsrätten har ansett att förankring av en husbåt 
under två år krävde bygglov (RÅ 1998 not. 196). Även uppställning av ett antal 
husvagnar under en månad har ansetts kräva bygglov, dock som ett upplag (RÅ 
1980 2:73). Varaktighetskravet torde sålunda vara uppfyllt redan efter en tämligen 
kort tidsperiod. 

I det nu aktuella ärendet har klaganden placerat en byggnad, bestående av ett antal 
staplade manskapsbodar, om 266 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten 
Vallentuna-Mörby 1:112. Det framgår inte av handlingarna i ärendet exakt hur 
länge den varit placerat där, men det rör sig åtminstone om några månader. 
Länsstyrelsen anser därför att kravet på varaktighet är uppfyllt. Åtgärden har 
således krävt bygglov.

Har nämnden haft fog för sitt beslut om byggsanktionsavgift?
En åtgärd som kräver bygglov får enligt 10 kap. 3 § PBL inte påbörjas innan 
nämnden har gett ett startbesked. Om någon bryter mot det förbudet, ska nämnden 
enligt 11 kap. 51 § ta ut en byggsanktionsavgift. Det är i ärendet ostridigt att 
byggnaden placerades på fastigheten utan bygglov och startbesked. Nämnden har 
därmed haft fog för att ta ut en byggsanktionsavgift. 

Hur en sådan ska beräknas framgår av 9 kap. PBF. Enligt 9 kap. 1 § gäller att en 
byggsanktionsavgift ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer 
av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som 
gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Prisbasbeloppet för 2019 var 
46 500 kr. 

Av 9 kap. 6 § 4 PBF följer att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 
kap. 3 § PBL påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § PBL 
innan nämnden har gett ett startbesked är, för en byggnad som den nu aktuella, tre 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea. Med sanktionsarea avses enligt 1 kap. 7 § PBF den 
area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller 
öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.
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Byggsanktionsavgiften i detta fall blir följaktligen (46 500 x 3) + ((46 500 x 0,01) 
x (266-15)) = 256 215 kr. Nämnden, som har beräknat avgiften till 128 108 kr, 
synes sålunda ha satt ned avgiften till hälften med stöd av 11 kap. 53 a § PBL, 
även om detta inte uttryckligen framgår av nämndens beslut eller av den tjänste-
skrivelse som legat till grund för beslutet. Nämnden har således beräknat avgiften 
på ett korrekt sätt. Det kan anmärkas att länsstyrelsen, med hänsyn till den 
rättsliga principen om reformatio in pejus, inte kan ändra det överklagade beslutet 
till klagandens nackdel genom att besluta att avgiften inte ska sättas ned.

Finns det skäl att sätta ned avgiften ytterligare eller att helt efterge den?
Klaganden har, såsom det får förstås, yrkat att länsstyrelsen ska upphäva 
nämndens beslut om byggsanktionsavgift eller i vart fall sätta ned avgiften. Till 
stöd för detta har klaganden åberopat att bolaget velat minska utsläppen av 
koldioxid genom att förkorta transportsträckorna för bodarna. 

Enligt 11 kap. 53 § PBL gäller att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 
dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 1) att den avgiftsskyldige på 
grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon annan fullgöra sin 
skyldighet, 2) att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige 
inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3) vad den avgifts-
skyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Länsstyrelsen konstaterar att ingen av de omständigheter som anges i 
bestämmelsen föreligger i detta fall, varför det saknas förutsättningar att helt 
efterge byggsanktionsavgiften.

Av 11 kap. 53 a § PBL följer dock att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får 
sättas ned, om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska 
det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art.

I propositionen till bestämmelsen nämns ett antal exempel på situationer då det 
kan vara aktuellt med en nedsättning av avgiften (prop. 2012/13:104 s. 9 ff.). Ett 
exempel på en sådan situation kan vara när överträdelsen har sin grund i en fel-
bedömning huruvida en åtgärd kräver lov, om lovplikten är en bedömningsfråga 
och den enskilde på goda grunder gör en bedömning på egen hand som till slut 
visar sig vara felaktig. Ett annat skäl som kan innebära att en överträdelse bedöms 
vara av mindre allvarlig art är när överträdelsen har ett samband med att nämnden 
inte har handlagt ett ärende inom rimlig tid. Det tredje och sista exemplet som 
nämns i propositionen är att en överträdelse som är av formell karaktär i ett enskilt 
fall kan anses mindre allvarlig och därför motivera att en avgift sätts ned. Ett 
sådant fall är när en byggherre genomfört en byggåtgärd och följt PBL:s 
bestämmelser om lov och startbesked samt byggt på ett korrekt sätt i enlighet med 
gällande byggregler och de krav i övrigt som ställs i PBL, men tagit byggnads-
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verket i bruk utan att invänta ett slutbesked. Den överträdelsen skulle då kunna 
betraktas som en administrativ formalitet och det skulle i ett sådant fall kunna 
finnas skäl för att sätta ned avgiften.

Nämnden har, som framgått, redan satt ned avgiften till hälften och länsstyrelsen 
anser inte att det finns skäl för att sätta ned den ytterligare. Att klaganden vill 
bidra till ett hållbart klimat är förvisso beaktansvärt, men utgör inte i sig självt 
skäl för att sätta ned en byggsanktionsavgift. Om bolaget ville undvika en onödig 
transport till Ulricehamn kunde man ha ansökt om ett tillfälligt bygglov, vilket 
nämnden har anfört att bolaget gjort. Det har dock inte framkommit någon 
anledning till varför bolaget inte skulle ha kunnat invänta nämndens startbesked 
innan byggnaden placerades på den aktuella fastigheten. Överklagandet ska 
följaktligen avslås. 

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Niklas Fridén.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

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

Kopia till
bygglov@vallentuna.se

Bilagor
 Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 53053-2019.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-03-30

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (KS 2020.026)

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bilaga, samt att taxan gäller från och med 1 maj 
2020 och ersätter nuvarande taxa.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Den 21 januari 2020 §4 fattade bygg- och miljötillsynsnämnden beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
enligt bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §44 KS Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 §24  Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen

7 / 8
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-04-03 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 111-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 634150 
Postadress Besöksadress Telefon  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 
Christer Fridolin 
Stora Mällösa 
186 92 Vallentuna 
  
Motparter 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Mariam Fayez Saleh Khlil Abuhatab 
Sadelgatan 3 
194 72 Upplands-Väsby 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 10 december 2019 i ärende nr  
403-56683-2019, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Bygglov för ett garage på fastigheten Stora Mällösa 1:6 i Vallentuna kommun 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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P 111-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Bygg- och miljönämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade, genom 

delegation, den 24 april 2019 att bevilja bygglov för garage på fastigheten Stora 

Mällösa 1:6 i Vallentuna kommun. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i 

Stockholms län (länsstyrelsen) som i beslut den 10 december 2019 avslog 

överklagandet. Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till 

mark- och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Christer Fridolin har yrkat att mark- och miljödomstolen med ändring av 

länsstyrelsens beslut ska upphäva nämndens beslut att bevilja bygglov. 

 

Till stöd för sin talan har Christer Fridolin anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen 

har inte tagit hänsyn till gällande avstyckningsplan. I planen styr ordet 

sommarnöjesbruk hur fritidshusområdet ska vara utformat, vilket betyder att 

fritidshustomterna inte får belamras med en massa bostäder och garage. Syftet med 

avstyckningsplanen var att tillskapa stora fastigheter. Ytorna på fastigheterna är 

3 000-14 000 kvm. Det innebär att minsta storlek på en fastighet med bostad, cirka 

70 kvm med en komplementbyggnad, är 3 000 kvm. För att bygga fler bostäder 

krävs särskilda skäl. Stora Mällösa 1:6 har en yta som är betydligt mindre än 6 000 

kvm, vilket betyder att den redan idag är överbyggd med 100 procent. Länsstyrelsen 

blundar för att det nya garaget är inrett för bostad. Motparten påstår att det gamla 

garaget är i dåligt skick men så är inte fallet. Garaget är tämligen nytt och enligt den 

byggfirma som uppfört garaget är det i gott skick. I avstyckningsplanen 

framkommer tydligt att ”möjligheten att bruka stamfastigheten som 

jordbruksfastighet inte får påverkas av tomtavstyckningarna”. Länsstyrelsen har inte 

heller tagit hänsyn till att fritidshuset ligger inom riksintresse för flygbuller. Det 

innebär att samtliga fastigheter berörs av influensområdet. Särskilda skäl måste 

föreligga för att fler bostäder ska kunna byggas på fastigheterna. 
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Mark- och miljödomstolen  
 
 
DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att prövningsramen i ett 

överklagat mål begränsas av underinstansernas beslut. Domstolen kan därför inom 

ramen för detta mål endast pröva om nämnden haft förutsättningar att bevilja 

aktuellt bygglov. Det som Christer Fridolin har anfört om att den i målet aktuella 

byggnationen kan komma att användas för någonting annat än det som anges i lovet 

är en fråga som faller inom ramen för kommunens tillsyn. 

 

Fastigheten Stora Mällösa 1:6 omfattas av en avstyckningsplan från år 1947. Något 

nybyggnadsförbud finns inte varför avstyckningsplanen ska gälla som detaljplan. 

Planen reglerar endast fastighetsgränser och några bestämmelser om antal eller typ 

av byggnader som får uppföras finns inte. Inte heller finns någon reglering avseende 

byggnaders storlek. Planen saknar bestämmelser om en byggnads placering i 

förhållande till tomtgräns, varför 39 § byggnadsstadgan (1959:612) gäller som 

planbestämmelse. Enligt 39 § andra stycket byggnadsstadgan ska byggnader 

placeras 4,5 meter från gränsen till grannfastigheten om de inte är sammanbyggda i 

tomtgräns mot granne (punkten a) och avståndet mellan byggnader på samma tomt 

ska inte vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden 

(punkten b).  

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att den aktuella garagebyggnaden placeras 

4,5 meter från tomtgräns och att kravet på avstånd till annan byggnad är uppfyllt. 

Åtgärden bedöms således vara planenlig. Vidare noterar domstolen att 

bestämmelser om högsta flygbullernivåer i förordning (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggnader endast avser bostadsbyggnader, varför nu aktuell 

garagebyggnad inte berörs.  

 

Sammantaget föreligger inte några hinder mot att bevilja bygglov. Det som 

Christer Fridolin i övrigt har anfört föranleder inte domstolen att göra någon annan 

bedömning. Christer Fridolins överklagande ska därför avslås. 
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Mark- och miljödomstolen  
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 
Överklagande senast den 24 april 2020.  

 

 

Alexandra Tavaststjerna   

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Alexandra Tavaststjerna, 

ordförande, och tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit 

beredningsjuristen Caroline Johansson.  
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Datum
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Beteckning
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Enheten för överklaganden
Kristina Brantberg

Klagande
Christer Fridolin
Stora Mällösa 4
186 92 Vallentuna

Motpart
Mariam Fayez Saleh Khlil Abuhatab
Sadelgatan 3
194 72 Upplands Väsby

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 bygglov för ett garage
på fastigheten Stora Mällösa 1:6 i Vallentuna 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
genom delegation den 24 april 2019, dnr SHBG 2018-000856, att, med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för garage på 
fastigheten Stora Mällösa 1:6. I beslutet beviljades även rivningslov för befintligt 
garage samt startbesked för det nya garaget.

Christer Fridolin (ägare till fastigheterna Stora Mällösa 1:29 och Stora Mällösa 
1:1) har överklagat beslutet. Han har sammanfattningsvis anfört följande som stöd 
för sin talan. Det är uppenbart att nybyggnationen av ett garage i själva verket 
avser att utgöra ett bostadshus som kommer att ingå i hotellverksamheten. Det är 
inte korrekt att antalet byggnader inte är reglerat då det i avstyckningsplanen står 
att området är avsett för sommarnöjesbruk. Sommarnöjesbruk innebär ett 
bostadshus på cirka 70 kvm, ett uthus på cirka 20 kvm och ett enbilsgarage. I 
avstyckningshandlingarna står också att ”möjligheten att bruka stamfastigheten 
som jordbruksfastighet inte får påverkas av tomtavstyckningarna”.

Länsstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att avvisa Christer Fridolins 
överklagande med hänvisning till att han varken är rågranne eller särskilt berörd 
av åtgärden. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 5 
december 2019 i Mål nr P 7601-19 beslutade att undanröja länsstyrelsens beslut 
och återförvisa ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Som skäl anges 
att den fastighet som bygglovet avser, Stora Mällösa 1:6, och Christer Fridolins 
fastighet Stora Mällösa 1:1 gränsar direkt till varandra.
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Motivering till beslutet
Prövningsram
Som överklagan får förstås avser den bygglovet för garaget. Länsstyrelsen prövar 
därför inte rivningslovet och startbeskedet.
Vidare kan länsstyrelsen endast pröva det som omfattas av det överklagade 
beslutet. Det som klaganden anfört beträffande att garaget kommer att användas 
som ett bostadshus får hanteras inom nämndens tillsyn.

Prövning i sak
Den aktuella ansökan avser nybyggnad av en komplementbyggnad (garage). I 9 
kap. 2 § första stycket 1 PBL framgår att det krävs bygglov för nybyggnad. Enligt 
9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan 
bland annat om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen och 
åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 
PBL.
Stora Mällösa 1:6 omfattas av avstyckningsplan 01-AP-929 från 1947. Av 
punkten 5 i övergångsbestämmelserna till PBL framgår att en sådan äldre plan ska 
gälla som detaljplan. Planen reglerar avstyckning av fastigheter, några 
bestämmelser om antal eller typ av byggnader som får uppföras finns inte. Då 
planen även saknar bestämmelser om byggnads placering i förhållande till 
tomtgräns ska 39 § byggnadsstadgan (1959:612), BS, gälla som planbestämmelse 
enligt nämnda övergångsbestämmelser till PBL. I 39 § andra stycket a) BS 
framgår att byggnad ska placeras 4,5 meter från gränsen till grannfastigheten om 
byggnaden inte ska sammanbyggas med en byggnad på angränsande fastighet.
Av ansökan framgår att garaget ska ges en byggnadsarea om 47,2 kvm och 
inrymma garage och förråd. Byggnaden ska placeras på den sydvästra delen av 
fastigheten och som närmst 4,5 meter från tomtgränsen mot fastigheten Stora 
Mällösa 1:1. Länsstyrelsen instämmer i nämndens bedömning att åtgärden är 
planenlig.
Fastigheten Stora Mällösa 1:6 ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), MB. Fastigheten är idag 
bebyggd med nyare bebyggelse. Den nya komplementbyggnaden bedöms inte 
påverka det öppna odlingslandskapet som är ett värdebärande uttryck i 
riksintresset. Inte heller bedöms närliggande fornlämningar eller förståelsen och 
upplevelsen av gårds- och bybildningar i området påverkas. Åtgärden är därmed 
enligt länsstyrelsens bedömning förenlig med anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL.
Av 2 kap. 9 § PBL framgår att lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket 
kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människor 
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.
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Av handlingarna i ärendet har det inte framkommit några sådana omständigheter 
som kan anses medföra betydande olägenheter för omgivningen i den mening som 
avses i PBL.
Vid en intresseavvägning enligt 2 kap. 1 § PBL får sökandens enskilda intresse av 
att uppföra komplementbyggnaden här ges företräde framför klagandens enskilda 
intresse av att så inte sker. Nämnden har således haft fog för sitt beslut att bevilja 
ansökan om bygglov för garaget. Överklagandet ska därmed avslås. 

Information

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Charlotte Wallberg med jurist Kristina Brantberg som 
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till: bygglov@vallentuna.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
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