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7. 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)
 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
 BMN 2018.001-9    Mark- och miljödomstolens dom i mål P 7106-19, bygglov för enbostadshus på 

fastigheten Lena 5:6 (SHBG 2018-000547)
 BMN 2020.005-4    Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 BMN 2020.022-1    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning Vallentuna kommun januari-februari 

2020
 BMN 2019.012-11    Protokollsutdrag kommunstyrelsen - internkontroll helårsuppföljning 2019 

samtliga nämnder
     Mark- och miljööverdomstolens beslut i mål P 5916-19, startbesked på fastigheten Bällsta 

2:1269, nu fråga om avskrivning
     Länsstyrelsens beslut angående inhibition, överklagande av beslut om förbud att släppa ut 

avloppsvatten, Garns-Ekskogen 1:113 (BMTN-2019-512)
 BMN 2018.005-15    Mark- och miljööverdomstolens beslut i mål P 13237-19, bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Broby 2:13, nu fråga om prövningstillstånd
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om klassning och årlig avgift för tillsyn 

enligt miljöbalken, Carinas Medicinska Fotvård AB
     Mark- och miljödomstolens dom i mål P 7649-19  och P 7654-19,  Startbesked m.m. på 

fastigheten Bällsta 2:1269
     Mark- och miljödomstolens dom i mål M 1464-20, utdömande av vite
     Överklagande av beslut om bygglov, Bällsta  5:260 (SHBG 2020-000089)
     Länsstyrelsens beslut, prövning av Vallentuna kommuns beslut att medge strandskyddsdispens, 

Husa 1:4 (SHBG 2019-000038)
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om bygglov, Söbacken 3:1 (SHBG 2019-

000491)
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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 
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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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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 
2020-04-07 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 7106-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 634384 
Postadress Besöksadress Telefon  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 
Lena Drewsen 
Markim Örsta 4 
186 93 Vallentuna 
  
Motparter 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
2. Swedavia AB 
 
Ombud: Charlotta Strigell 
Stockholm Arlanda Airport 
Flygvägen 1  
190 45 Stockholm-Arlanda 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-09-25 i ärende nr 403-36759-2019, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Bygglov för enbostadshus på fastigheten Lena 5:6 i Vallentuna kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.  

_____________ 
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BAKGRUND 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 

29 april 2019 att bl.a. bevilja bygglov för enbostadshus och garage på fastigheten 

Lena 5:6 (fastigheten). Swedavia AB överklagade beslutet till Länsstyrelsen i 

Stockholms län (länsstyrelsen) som upphävde nämndens beslut. Lena Drewsen har 

nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.   

 

YRKANDEN M.M. 

Lena Drewsen har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens 

beslut.  

 

Till stöd för sitt överklagande har Lena Drewsen anfört bl.a. följande. Utvecklingen 

går mot tystare flygplanstyper. I beräkningen för 2038 års trafikvolym finns det två 

alternativ. I båda dessa alternativ ligger fastigheten utanför området som berörs av 

maximal ljudnivå 50, 60 och 80 dB(A) och på den yttersta gränsen av området som 

berörs av 70 dB(A). Storleken på huset kan rimligen inte ha någon betydelse för 

frågan huruvida huset försvårar verksamheten vid Arlanda. Storleken borde inte 

heller ha någon påverkan på bullernivån. De senaste ägarna använde det befintliga 

huset som permanentboende. Den planerade byggnationen skulle alltså inte inne-

bära att antalet bostäder i området ökar. I det befintliga huset finns en borrad brunn 

för vattenförsörjning men inget avlopp. Källarplanet har använts som badrum med 

badkar och kemtoalett. Eftersom de tidigare ägarna inte underhållit byggnaden var 

det enda alternativet när hon köpte fastigheten att bygga nytt. Med dagens 

standarder kommer de krav som finns på bullernivåer inomhus att uppfyllas och 

Swedavia kommer alltså inte att behöva vidta bullerisolerande åtgärder. Den 

planerade byggnationen är utformad för att i största möjliga mån minimera 

bullernivån och fastigheten ligger på den yttersta gränsen av influensområdet. 

Tanken med husets placering är att det ska påverka grannar, landskapsbilden och 

kulturlandskapet i minsta möjliga grad. Det är flera fastighetsägare i Markim som 

har omvandlat sina fritidshus till permanentboenden och nästan samtliga omkring-

liggande fastigheter är permanentboenden. Arlanda är visserligen en viktig 

arbetsgivare i området men det är även viktigt att ha en levande landsbygd. Det är 
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orimligt att hon ska straffas för att kommunen agerat bristfälligt eller varit otydlig i 

sitt beslut.   

 

Till stöd för sitt överklagande har Lena Drewsen kommit in med ett antal 

handlingar.  

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.  

 

Frågan i målet är om länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut att upphäva nämndens 

beslut om bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage.  

 

Inledningsvis konstaterar mark- och miljödomstolen att den befintliga byggnaden 

på fastigheten är 30 kvadratmeter stor. Den nya byggnaden skulle vara 

148 kvadratmeter, dvs. mer än fyra gånger så stor som befintlig bebyggelse. Mark- 

och miljödomstolen finner därför att den nya byggnaden inte kan sägas utgöra en 

ersättningsbostad och instämmer därmed i länsstyrelsens bedömning att det är fråga 

om tillkommande bostadsbebyggelse.  

 

Den aktuella fastigheten omfattas av en översiktsplan. Enligt översiktsplanen är 

fastigheten belägen inom influensområdet för riksintresset Arlanda flygplats. 

Fastigheten är belägen delvis på den del av influensområdet som berörs eller kan 

komma att beröras av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) eller högre, delvis på 

den del som berörs eller kan komma att beröras av ekvivalent bullernivå FBN 

70 dB(A) eller högre mer än tre gånger per årsmedeldygn.    

 

Med hänsyn till att fastigheten ligger inom influensområdet för riksintresset Arlanda 

flygplats, och med beaktande av de aktuella bullernivåerna, instämmer mark- och 

miljödomstolen i länsstyrelsens bedömning att det inte är lämpligt att lokalisera ny 

bostadsbebyggelse på fastigheten. Vad Lena Drewsen har anfört i mark- och 

miljödomstolen medför inte någon annan bedömning. Länsstyrelsen har således haft 
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fog för sitt beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov. Överklagandet ska 

därmed avslås.  

 

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

Överklagande senast den 28 april 2020. 

 

 

Karin Röckert  Ylva Kvist Trelje 

_____________ 

I domstolens avgörande har rådmannen Karin Röckert, ordförande, och tekniska 

rådet Ylva Kvist Trelje deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen 

Matilda Pupp.  
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Enheten för överklaganden
Eva Hjulström

Klagande
Swedavia AB
Ombud: 
Charlotta Strigell
Flygvägen 1 
190 45 Stockholm-Arlanda

Sökande
Lena Drewsen
Markims-Örsta 4
186 93 Vallentuna

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

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

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

Överklagande av beslut om bygglov för enbostadshus på 
fastigheten Lena 5:6 i Vallentuna kommun 

Beslut

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Bakgrund
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 29 april 2019 genom beslut med Dnr SHBG 2018-000547 att med stöd av 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för enbostadshus 
på fastigheten Lena 5:6. Beslutet motiverades med i huvudsak följande. Ansökan 
avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea på 148 kvm 
samt ett garage med en byggnadsarea på 62 kvm. Inom influensområde 
Stockholm-Arlanda flygplats kan ersättningsbyggnad medges om den nya 
byggnaden är likartad i storlek och funktion som befintlig byggnad. Befintlig 
byggnad är ett fritidshus uppfört 1957 på cirka 30 kvm med källare. Vatten och 
avlopp saknas. Sökt byggnad är ett enbostadshus på 148 kvm och anses inte vara 
av likartad storlek eller funktion som tidigare. Synpunkterna som presenterades i 
underlaget ger ej tillräckliga skäl för nämnden att fatta beslut om att neka ansökan 
om bygglov. 

Swedavia AB överklagar beslutet och yrkar i första hand att bygglovet upphävs 
och i andra hand att ärendet återförvisas till nämnden för ytterligare utredning av 
den aktuella lokaliseringens lämplighet för bostadsbebyggelse. Till stöd för sin 
talan anför bolaget i huvudsak följande. Enligt översiktsplanen ligger fastigheten 
inom Stockholm Arlanda Airports influensområde inom den del som berörs av 
ekvivalentbullernivåer överstigande riktvärdet FBN 55 dB(A), inom det utpekade 
riksintresseområdet för flygbuller. Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av 
mark som direkt används eller kan komma att användas för luftfartens behov. För 
att säkerställa funktionen pekas även ett influensområde för flygbuller ut, dvs. ett 
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område inom vilket åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av flygplatsens anläggningar. Sådana åtgärder kan vara bostadsbebyggelse och 
annan störningskänslig bebyggelse. I detta sammanhang ska noteras att 
riksintresseområdet och influensområdet för flygbuller ska skydda såväl befintlig 
verksamhet som framtida utveckling på lång sikt.

En ersättningsbyggnad kan utgöra ett särskilt skäl att medge ny bostadsbebyggelse 
inom influensområdet. Kriteriet för detta är att den nya byggnaden är av likartad 
storlek och funktion som den tidigare. Vid prövning av enskilda bygglov där 
avsikten är att omvandla ett fritidshus till ett permanentboende ser Swedavia det i 
normalfallet som att funktionen ändras och att prövningen bör ske som en helt ny 
byggnad. Swedavia anser inte att den sökta åtgärden kan betraktas som en 
ersättningsbyggnad, utan som en ny bostadsbyggnad. Denna uppfattning delas 
även av nämnden som i beslutet anför att sökt byggnad inte anses vara av likartad 
storlek och funktion som den tidigare. Mot bakgrund av lokaliseringen inom 
influensområde för flygbuller, anser Swedavia inte att platsen är lämplig för ny 
bostadsbebyggelse. En omvandling från fritidsbebyggelse till permanent-
bebyggelse har en negativ påverkan på riksintresset för flyget. Nämnden har inte i 
sin, väldigt fåordiga, beslutsmotivering redogjort för sin syn på avvägningen 
gentemot riksintresset för flyget. Som skäl för beslutet anförs endast att de 
synpunkter som framkommit ej är tillräckliga för nämnden att neka bygglov. 
Swedavia kan däremot fortsatt godta en byggrätt på fastigheten för en ersättnings-
byggnad som till storlek och funktion överensstämmer med den ursprungliga 
byggnaden.

Av det överklagade beslutet framgår inte om någon bedömning gjorts av den aktuella 
lokaliseringens lämplighet för bostadsbebyggelse med hänsyn till möjligheterna att 
förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. För att 
överhuvudtaget kunna göra en bedömning är det nödvändigt att komplettera ärendet 
med ytterligare utredning, bl.a. beräknade värden för omgivningsbuller vid bostads-
byggnadens fasad och eventuell uteplats, jfr 9 kap. 40 § stycket 3 PBL. Möjligheterna 
att förebygga olägenheter med avseende på störningar vid bostadsbyggnads fasad och 
eventuell uteplats är normalt begränsade.

Sökanden Lena Drewsen har fått tillfälle att yttra sig över överklagandet och hon har 
anfört i huvudsak följande. Överklagandet har inkommit för sent. Hon har varit i 
kontakt med Swedavia som uppgett att permanentboende är ok och att ny bostad ska 
vara likartad befintlig bostad. Hon fick ingen förklaring på vad storleken på bostad 
har för betydelse i samband med flygbuller. Swedavia har inte haft några 
invändningar mot nybyggnation av bostadshus så länge det gäller generationsboende. 
På fastigheten Markims Örsta 1:9 fanns tidigare ett fritidshus och där finns sedan 
2015 en villa.

På Lena 5:6 uppfördes ett fritidshus på 50-talet som sedan 70-talet brukats som 
permanentboende. Fastigheten har borrad brunn men inget avlopp. Hon förvärvade 
fastigheten 1998 och byggnaderna var redan då i så dåligt skick att hon uteslöt en 
renovering utan målet var att bygga ett nytt permanentboende. Att den ursprungliga 
byggnaden endast är på 40 kvm är enligt den standard som gällde då. Sedan dess har 
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utvecklingen av bostadsstandard förändrats och ett hus på 135 kvm är inte avvikande. 
Med dagens byggnormer klarar man de krav på bullernivåer inomhus som finns. Då 
området består av friliggande villa- och gårdsbebyggelse innebär åtgärden inte en 
förändring av områdets karaktär. Hon är född och uppvuxen i Markim och bor idag 
300 meter från Lena 5:6. Hon är van vid flygtrafiken och ser den inte som ett större 
störningsmoment än lantbrukarnas maskiner. 

Motivering

Tillämpliga bestämmelser m.m.

För fastigheten Lena 5:6 gäller inte någon detaljplan eller några områdes-
bestämmelser.

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges i ett område utanför detaljplan bl.a. om
åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ och uppfyller de
krav som följer av 2 kap. och vissa krav i 8 kap.

I 2 kap. 2 § PBL stadgas att prövningen i ärenden om lov 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. 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar.

Av 2 kap. 6 a § PBL följer att i ärenden om bygglov enligt denna lag ska
bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om
omgivningsbuller.

Enligt 1 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska 6 §
tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i 2 kap. 6 a § PBL är uppfyllt i ärenden om bygglov. I 6 §
förordningen anges att buller från flygplatser inte bör överskrida 55 dBA FBN och
70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en byggnads fasad.

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska markområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för kommunikationer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Områden som är av riksintresse för en sådan anläggning ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
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Datum
2019-09-25
 

Beteckning
403-36759-2019
 

I 2 kap. 1 § PBL stadgas att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn
tas till både allmänna och enskilda intressen.

Länsstyrelsen för följande bedömning

Det är kommunen som gör en rättidsprövning av ett överklagande av ett 
bygglovsbeslut. Länsstyrelsen är bunden av den rättidsprövning som har gjorts i 
ärendet.

Det är kommunen som svarar för bebyggelseutvecklingen inom sitt område, d.v.s.
var och när bebyggelse ska komma till. För att klargöra sina intentioner när det
gäller utvecklingen ska kommunen ha en översiktsplan vilket framgår av 3 kap.
1 § PBL. Översiktsplanen, som visserligen inte är bindande, utgör ett besluts-
underlag som kan ge förhandsupplysningar om vilka allmänna intressen
som kan vägas in vid framtida beslut om markanvändningen. 

För Vallentuna kommun gäller en översiktsplan som antagits av kommunfull-
mäktige den 27 augusti 2018 av vilken bl.a. följande framgår. Vad gäller 
riksintresset Arlanda och dess influensområde anges att för ny bostadsbebyggelse 
inom influensområde ska förutsättningarna prövas från fall till fall efter samråd 
med Swedavia. Vad gäller trafik- och verksamhetsbuller i övrigt anges som 
planeringsinriktning att bullerförordning för trafikbuller alltid ska eftersträvas vid 
nybyggnad av bostäder. Platsspecifika bullerutredningar ska vid behov göras (s. 
34 f.).

Den i ärendet aktuella fastigheten Lena 5:6 är belägen inom influensområde för 
Arlanda och enligt bullerkarta över influensområdet berörs fastigheten, eller kan 
komma att beröras, av ekvivalent bullernivå FBN 55 dB(A) eller högre. 

Arlanda utgör riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot åtgärder 
som kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen. Tillkomsten av fler bostäder inom 
influensområdet för flygbuller kring flygplatsen innebär att fler boende kommer 
att störas, vilket på sikt kan begränsa nyttjandet av flygplatsen. Det innebär att 
prövningen av ansökningar om bygglov för ny bebyggelse inom influensområdet 
måste vara väldigt restriktiv. Nybyggnation kan endast tillåtas i undantagsfall, 
t.ex. vid ett generationsskifte avseende driften av ett jordbruk.

Den aktuella ansökan avser en bostadsbyggnad på 135 kvm. På fastigheten finns 
idag en byggnad på 40 kvm som saknar avlopp och är förfallen. Länsstyrelsen 
bedömer att den aktuella åtgärden innebär att en liten fritidsbyggnad ersätts med 
en permanentbostad. Det är alltså fråga om tillkommande bostadsbebyggelse inom 
influensområdet för flygbuller.

Flygbullerstörningarna är sådana att det från hälsosynpunkt enligt 2 kap. 5 §
PBL är olämpligt att lokalisera ny bebyggelse på den aktuella platsen. Även
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Beteckning
403-36759-2019
 

med hänsyn till att området utgör riksintresse för kommunikationer är det
olämpligt att bebygga fastigheten ytterligare. Inom ett sådant område är
utgångspunkten att nybyggnation endast kan tillkomma i undantagsfall. Med
hänsyn till de aktuella bullernivåerna och att Arlanda utgör riksintresse för 
kommunikationer som ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra
utnyttjandet av flygplatsen kan det inte anses motiverat att medge bostadsbe-
byggelse på fastigheten Lena 5:6. Vid en sådan avvägning mellan motstående 
allmänna och enskilda intressen som ska göras får därför det enskilda intresset stå 
tillbaka. Nämndens beslut att meddela bygglov ska således upphävas.

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

Beslutet i detta ärende har fattats av Eva Hjulström, jurist. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun

Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64
Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder (KS 2020.062)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen
av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Varje
nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året.
Under 2019 har nämnderna lämnat månadsuppföljningar, tertialrapport och
delårsrapport. Årets sista rapport utgör nämndernas verksamhetsberättelser vilka
ligger till grund för kommunens årsredovisning.

Beslutsunderlag
 §34  Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2019
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Fritidnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse  2019
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72
Månadsuppföljning februari 2019, Vallentuna kommun (KS 2020.093)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 29 februari är 22,8 miljoner kronor, (22,8 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 0 
miljoner kronor (eller -3,4 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 67,5 miljoner kronor (67,5
miljoner kronor enligt balanskravet). Budgeten för 2020 innehåller ett resultat på 24,8 
miljoner kronor enligt kommunplan 2020-2022. Prognosen för 2020 visar således ett 
överskott på 42,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 35,0 
miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 11,7 miljoner kronor.

Högre avskrivning än budgeterat ger kostnadsökning på 6,7 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,2 miljoner kronor.
Prognosen baseras på att 5,0 miljoner kronor inom kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter (KSOF) används. Överskottet kommer från kommunstyrelsen där 
kommunledningskontorets kostnader för den gemensamma Överförmyndarnämnden i Norrort 
beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans vid årets 
slut.

Den total prognosen är mycket osäker till följd av utbrottet av Coronaviruset. Skatteintäkterna 
kommer att minska till följd av lägre sysselsättningsgrad.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §42  Månadsuppföljning februari 2019, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-04-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66
Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder (KS 2019.019)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner den samlade bedömningen och nämndernas
uppföljning av internkontroll.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen.
Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller rutin samt kontrollmoment som
har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och utfall. Varje nämnds 
rapport innehåller också en åtgärdsuppföljning. Vid helårsuppföljningen för
samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och sammanfattning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning.
Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den 
fungerar väl.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §33  Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Utbildningsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Socialnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Fritidsnämnden. Internkontroll, helårsuppföljning 2019
 Kulturnämnden, Internkontrollplan, Helårsuppföljning 2019
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll - helårsuppföljning 2019
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Internkontroll, helårsuppföljning 2019
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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060106 

PROTOKOLL 
2020-04-02 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 31 
Mål nr P 5916-19 
 
 

 

Dok.Id 1587974     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Birgitta Bylund Uddenfeldt, referent, tekniska 
rådet Mats Kager samt tf. hovrättsassessorn Erik Stålhammar 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Leonard Örner 
 
PARTER 
 
Klagande 
Kolfast Bällsta AB, 559098-1774  
Hammarby allé 15 A 
120 32 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Diana Zetterberg Rogers 
LEXLAW Advokatbyrå AB 
Sibyllegatan 49 
114 42 Stockholm 
  
Motpart 
1. Mårten Markström 
Skvadronvägen 33 
186 50 Vallentuna 
 
2. Lars Bergström 
Skvadronvägen 37 
186 50 Vallentuna 
 
3. Annika Agblom 
Skvadronvägen 50 
186 50 Vallentuna 
  
4. Martin Olsson 
Samma adress som 3 
  
5. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
SAKEN 
Startbesked för lovbefriade åtgärder på fastigheten Bällsta 2:1269 i Vallentuna 
kommun; nu fråga om avskrivning 
 
  



  Sid 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 
P 5916-19 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-05-08 i mål nr P 2967-19 
_______________ 
 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 7 mars 2019 att 

ge Kolfast Bällsta AB startbesked för en tillbyggnad och två takkupor samt inredning 

av ytterligare en bostad i enbostadshus och för nybyggnad av komplementbostadshus 

om högst 25 m2, allt på fastigheten Bällsta 2:1269 i Vallentuna kommun 

(diarienummer SHBG 2019-000102). Mårten Markström, Lars Bergström, Annika 

Agblom och Martin Olsson överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län, 

som upphävde startbeskedet. Sedan Kolfast Bällsta AB överklagat länsstyrelsens 

beslut avslog mark- och miljödomstolen bolagets överklagande.  

 

Kolfast Bällsta AB har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa 

nämndens beslut att ge startbesked.  

 

Mårten Markström, Lars Bergström, Annika Agblom och Martin Olsson har 

motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.   

 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2020-04-17) 

 

Mark- och miljööverdomstolen skriver av målet. Mark- och miljödomstolens dom står 

därmed fast. 

 

Skälen för beslutet 

Det överklagade startbeskedet gäller vissa lovbefriade men anmälningspliktiga 

åtgärder för eller i omedelbar närhet till ett enbostadshus. Startbesked för åtgärderna 

gavs sedan nämnden den 20 februari 2019 gett ett interimistiskt slutbesked för 

enbostadshuset. Vid tidpunkten för det interimistiska slutbeskedet återstod bland annat 

att färdigställa enbostadshusets övervåning varför endast undervåningen fick tas i 

bruk. På ansökan av Kolfast Bällsta AB har det interimistiska slutbeskedet för 

enbostadshuset ersatts av nya interimistiska slutbesked den 29 mars 2019 respektive 
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SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 
P 5916-19 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
den 12 juni 2019, enligt vilka hela byggnaden fick tas i bruk. Av handlingarna framgår 

att nämnden därefter den 12 juni 2019 har meddelat nya startbesked för samma 

åtgärder som omfattas av det startbesked som är aktuellt i detta mål. Saken i målet har 

därmed förfallit och målet ska avskrivas från vidare handläggning. 

 

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

 

Leonard Örner 

Protokollet uppvisat/ 



Delbeslut
 

1 (4)

Datum
2020-04-17
 

Beteckning
505-42204-2019
 

Enheten för överklaganden
Johan Erlandsson

Klagande (delges)
1. Carl-Johan Bostorp
Björkhagsvägen 16
184 38 Åkersberga

2. Sara Pihlcrantz
Björkhagsvägen 16
184 38 Åkersberga

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

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

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

Överklagande av beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten Garns-Ekskogen 1:113 i 
Vallentuna kommun; nu fråga om avvisning av 
inhibitionsyrkande

Beslut

Länsstyrelsen avvisar yrkandet om inhibition.

Bakgrund

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (förk. miljönämnden) 
beslutade 7 augusti 2019, BMTN-2019-512, att Carl-Johan Bostorp och Sara 
Pihlcrantz:
 

1. Förbjuds att släppa ut avloppsvatten från Garns-ekskogen 1:113, från och 
med 2020-08-31. Förbudet gäller fram till dess att avloppsanläggningen på 
fastigheten har åtgärdats så att det uppfyller gällande krav och godkänns 
av miljönämnden. 

2. Ska tillsammans betala 5 990 kronor för tillsyn enligt miljöbalken. Beslut 
om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Beslutet fattades med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 5 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 24 kap. 3 
§ samt 26 kap. och 26 §§ miljöbalken (1998:808).

Miljönämnden motiverade sitt beslut med i huvudsak följande. Miljönämndens 
miljöavdelning har vid tillsyn av enskilda avlopp den 30 juli 2019 bedömt att 
fastigheten Garns-Ekskogen 1:113 saknar godtagbart avlopp. En infiltrationsbädd 
kunde inte återfinnas vid inspektionstillfället. Enligt tillståndet ska det finnas en 
infiltrationsbädd. För att infiltrationsanläggningen funktion ska kunna kontrolleras 
behöver luftningsrör kunna inspekteras okulärt. Luftningsrören behövs även för 
att infiltrationsbädden ska ventileras. Detta för att bakterierna i bädden som bryter 
ner näringsämnen behöver syre för att kunna bryta ner näringsämnen. Placeringen 
av infiltrationsbädden ligger inte på lämplig plats enligt dagens krav då träd och 



Delbeslut
 

2 (4)

Datum
2020-04-17
 

Beteckning
505-42204-2019
 

buskars rötter och tyngd kan förstöra spridarledningarna. Bädden är även 
omringad av berg. Det bedöms att avloppsanläggningen på fastigheten Garns-
Ekskogen 1:113 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken på grund av 
anledningarna som är listade ovan. Det anses rimligt att avloppsvatten inte ska 
släppas ut från fastigheten då avloppsanläggningen inte uppfyller kraven som 
ställs i miljöbalken, samt att avloppsanläggningar i området där fastigheten finns 
innebär en stor risk för människors hälsa, stor risk för kväveutsläpp och stor risk 
för fosforutsläpp enligt länsstyrelsens GIS-stöd för planering och tillsyn av små 
avlopp. Av den anledningen beslutar nämnden att förbjuda utsläpp av orenat 
spillvatten från fastigheten Garns-Ekskogen 1:113 från och med den 31 augusti 
2020. Fastighetsägaren bemötte kommunicering av beslut om förbud och anser att 
det inte är rimligt med ett förbud då en domstol i något mål tidigare bedömt att 
luftningsrör inte är nödvändigt på en anläggning som anlades innan det fanns krav 
från miljöbalken. Miljönämnden anser att ett förbud är rimligt. En bedömning får 
göras i varje enskilt fall och i detta fall anses att inga luftningsrör samt åverkan 
från träd och buskar stödjer bedömningen om att ett förbud på utsläpp av 
avloppsvatten till anläggningen är rimligt.

Carl-Johan Bostorp och Sara Pihlcrantz har överklagat beslutet. De har, vad nu 
är aktuellt för prövning, yrkat att förbudsbeslutet ska inhiberas till dess att det 
föreligger ett lagakraftvunnet avgörande i förbudsfrågan.

Motivering

Tillämpliga lagrum m.m.

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) 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.

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 detta kapitel iakttas. Detta gäller även den 
som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för 
miljön.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
enligt 2 kap. 2 § miljöbalken skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada eller olägenhet.

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
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motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Vidare, ska 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.

Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller enligt 2 kap. 7 § i den utsträckning
det inte kan anses orimligt att uppfylla kraven. Vid denna bedömning ska särskild
hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder.

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet enligt 26 kap. 9 § miljöbalken
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att balken samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte
tillgripas.

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 26 § bestämma att dess beslut ska gälla
omedelbart även om det överklagas, s.k. verkställighetsförordnande.

Det anges i 48 § förvaltningslagen (2017:900) att överinstansen får bestämma att
det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

Länsstyrelsens bedömning

Miljönämnden har som tillsynsmyndighet beslutat att förbjuda Carl-Johan Bostorp 
och Sara Pihlcrantz att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Garns-Ekskogen 
1:113 från och med den 31 augusti 2020. Beslutet har fattats med stöd av bl.a. 26 
kap. 26 § miljöbalken. 

Carl-Johan Bostorp och Sara Philcrantz har, för vad nu är aktuellt för prövning, 
yrkat att förbudsbeslutet ska inhiberas tills att det föreligger ett lagakraftvunnet 
avgörande i förbudsfrågan.

Som huvudregel gäller att tillsynsbeslut enligt miljöbalken blir gällande först när 
beslutet har vunnit laga kraft. En tillsynsmyndighet kan dock med stöd av nämnda 
26 kap. 26 § miljöbalken bestämma att tillsynsbeslutet ska gälla omedelbart även 
om det överklagas (s.k. verkställighetsförordnande). Ett 
verkställighetsförordnande är dock i första hand undantaget till sådana situationer 
där skador eller olägenheter måste förhindras genom omedelbara åtgärder. 
Tillsynsbeslut som har meddelats med anledning av att miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler åsidosätts anses enligt praxis bör bli gällande först då beslutet fått 
laga kraft, eftersom det i dessa fall är fråga om skälighetsbedömningar varför den 
enskilde bör få en chans till domstolsprövning innan beslutet verkställs (se MÖD 
2016:3).

En förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna pröva det framställda 
inhibitionsyrkandet är att miljönämndens förbudsbeslut gäller oaktat att det 
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överklagas, d.v.s. att beslutet har förenats med ett verkställighetsförordande enligt 
26 kap. 26 § miljöbalken. För att så ska anses ha skett krävs, utöver att 
miljönämnden har fattat det aktuella tillsynsbeslutet med stöd av 26 kap. 26 § 
miljöbalken, att det uttryckligen i beslutet anges att det gäller även om det 
överklagas, dvs innan beslutet har vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen konstaterar att miljönämnden förvisso har fattat sitt beslut med stöd 
av 26 kap. 26 § miljöbalken. Det anges däremot inte i beslutet att förbudet att 
släppa ut avloppsvatten från den aktuella fastigheten från och med den 31 augusti 
2020 gäller oaktat av om beslutet har vunnit laga kraft, även om det av dess 
motivering kan utläsas att så kan ha varit miljönämndens avsikt. Då 
förbudsbeslutet alltså inte gäller oaktat laga kraft, finns inget som länsstyrelsen 
kan besluta att inhibera. Inhibitionsyrkandet ska därmed avvisas.

Länsstyrelsen kommer nu att fortsätta med ärendets beredning och handläggning 
för att därefter ta slutlig ställning i ärendet.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga 1.

Beslutet har fattats av länsjurist Johan Erlandsson.
 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till: 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna, 
kommun@vallentuna.se 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:kommun@vallentuna.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1; Överklagandehänvisning

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 42204-2019.
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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
Rotel 060206 

PROTOKOLL 
2020-04-20 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 7 
Mål nr P 13237-19 
 
 

 

Dok.Id 1592137     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättsråden Johan Svensson och Margaretha Gistorp, referent, samt tekniska rådet 
Ewa Andrén Holst 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Lena Lidmark  
 
PARTER 
 
Klagande 
1. Myriam Bawoua Nordström 
Broby 44 
186 96 Vallentuna 
  
2. Samuel Nordström 
Broby 44 
186 96 Vallentuna 
  
Motparter 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Genes Hus AB 
Enhagsslingan 6 
187 40 Täby 
 
SAKEN 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Broby 2:13 i Vallentuna 
kommun; nu fråga om prövningstillstånd 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-11-19 i mål nr P 5133-19 
_______________ 
 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2020-04-20) 

 

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. 



  Sid 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 
P 13237-19 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
 

Skälen för beslutet 

Det överklagade avgörandet får prövas av Mark- och miljööverdomstolen bara om 

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd. 

                       

Prövningstillstånd ska ges om  

– det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen 

har kommit till, 

– det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har 

kommit till utan att prövningstillstånd ges,  

– det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre 

domstol, eller 

– det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 

  

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte 

finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. 

 

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

Lena Lidmark 

Protokollet uppvisat/ 
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Enheten för överklaganden
Eva Hjulström

Carinas Medicinska Fotvård
c/o Carina Hellberg
Ekbacksvägen 41
186 97 Brottby

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 klassning och årlig avgift för 
tillsyn enligt miljöbalken, Vallentuna kommun

Beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Bakgrund

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutade den 29 
maj 2018, dnr 2018-000724.444, att Carinas medicinska Fotvård AB:s verksamhet 
ska ha klassningskod 200.40-2 och att bolaget ska betala en årlig avgift för tillsyn 
enligt miljöbalken motsvarande 4 timmars handläggningstimmar per år. Av 
beslutet framgår bl.a. följande.  För regelbunden tillsyn över sådan 
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxan ska betalas en årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom verksamhetens 
inriktning, storlek och riskbedömning, av en avgiftsklassificering enligt taxan 
samt en erfarenhetsbedömning efter tillsynsbesök. Den årliga avgiften beräknas 
genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. Idag finns taxor som är 
av riskbaserad modell för såväl livsmedelskontroll som tillsyn beträffande 
miljöskydd och hälsoskydd. Grundprincipen i miljöbalken och dess 
följdförfattningar är att den som förorenar eller förorsakar behovet av tillsyn ska 
stå för kostnaden. Avgiften för den återkommande tillsynen är utformad som en 
årlig avgift. I tiden för tillsyn ingår bl.a. inläsning och granskning av rapporter och 
egenkontroll, inspektion inklusive restid, förberedelser och efterarbete, olika 
former av utbildning eller information riktad till verksamheten, inläsning, tid för 
att författa skrivelser och beslut, telefonsamtal m.m. 

Carinas medicinska Fotvård AB överklagar beslutet om fast årlig avgift och 
anför bl.a. följande. Hon ska betala för 4 timmars arbete per år för ett arbete som 
vara i 20 minuter vartannat år. Det är inte skäligt att hon ska betala för 
kommunens verksamhets överlevnad. Hon har stor erfarenhet av att driva både 
stora och små enheter och har god kontroll av vad som krävs för att hennes 
verksamhet ska följa de krav som finns, därför kunde det konstateras efter 20 
minuter att allt var perfekt hon henne. Hon kan förstå att det behövs tid till 
dokumentation, men tidsåtgången är inte skälig, hon kräver en specifikation av 



Beslut
 

2 (4)

Datum
2020-04-20
 

Beteckning
505-27088-2018
 

vad som exakt gjorts under dessa timmar. Om Vallentuna kommun sitter fast i 
anställningsavtal och inte på annat sätt kan sysselsätta miljöhandläggare förstår 
hon att det är dyrt för kommunen, men det är ingenting som hennes bolag ska 
betala för. En skälig tidsåtgång är maximalt två timmar vartannat år. Avgiften 
borde vara i proportion till den tid det tar för en inspektör att utföra inspektionen 
och dokumentationen, inte mer. Hennes erfarenhet ska också vägas in.

Carinas medicinska Fotvård AB har sedan i maj 2019 inkommit med skrivelse 
där hon bl.a. uppger att hon har fått ytterligare en faktura från miljö- och hälsa, 
denna gång för något de inte har fått.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med denna balk 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 3 § samma kapitel framgår att kommunen utövar tillsyn
över miljö- och hälsoskyddet inom kommunen.

I 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH,
anges att kommunen i sin tillsyn ska ägna särskild uppmärksamhet bl.a. åt lokaler
där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) definieras yrkesmässig
hygienisk verksamhet som sådan hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten
och som inte står under Socialstyrelsens tillsyn enigt 7 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659). Massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering
och akupunktur är exempel på sådan verksamhet.

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 miljöbalken eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av miljöbalken. Avgiften får tas ut enligt föreskrifter
som bestäms av kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun antog den 9 november 2009, § 80, 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan har sedan 
reviderats av kommunfullmäktige den 11 december 2017, § 180. 
Taxan gäller bl.a. avgifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader 
för prövning och tillsyn 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§)

Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1170 kr per hel timme 
handläggningstid. (6 §).

För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller 
hälsosskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig 
tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö- och 
samhällsskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden 
bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående 
av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och 
resursbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3. Den årliga 
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell 3. Den årliga 
tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 
timtaxan. 

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§)

Enligt taxebilagorna 2 och 3 ska en årlig tillsynsavgift avseende verksamhet för 
fotvård tas ut motsvarande 4 timmars tillsynstid.

Länsstyrelsen gör följande bedömning

Länsstyrelsen kan endast pröva vad som omfattas av det överklagade beslutet. 
Länsstyrelsen kan inte pröva några avgifter som tagits ut senare.

Regeringen har i förarbetena till miljöbalken betonat vikten av att tillsynen över
miljöbalkens område i huvudsak är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att
avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken,
vilket är ett uttryck för den s.k. självkostnadsprincipen (prop. 1997/98:45, del 1 s.
516).
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Tillsynsmyndigheterna ska enligt miljöbalken utöva tillsyn i syfte att säkerställa
efterlevnaden av balken. Tillsynen görs både i förebyggande, kontrollerande och
uppföljande syfte. Av miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheterna har rätt att ta
ut en avgift för sina kostnader för sådan tillsyn.

Den aktuella verksamheten är en sådan verksamhet som avses i punkten 200.40-2 
i bilaga 2 till taxan, dvs fotvård. Länsstyrelsen finner inte skäl att göra en annan 
bedömning vad gäller klassningen. Länsstyrelsen finner således att nämnden har 
haft fog för sitt beslut. 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 nedan.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av Eva Hjulström, jurist.

Kopia:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun
Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter 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 Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, 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 27088-2018.
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-04-22 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 7649-19 
            P 7654-19 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 636094 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

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

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Annika Agblom 
Skvadronvägen 50 
186 50 Vallentuna 
  
2. Lars Bergström 
Skvadronvägen 37 
186 50 Vallentuna 
  
3. Erica Forsmark 
Skvadronvägen 36 
186 50 Vallentuna 
  
4. Magnus Forsmark 
Skvadronvägen 36 
186 50 Vallentuna 
  
5. Mårten Markström 
Skvadronvägen 33 
186 50 Vallentuna 
  
6. Martin Olsson 
Skvadronvägen 50 
186 50 Vallentuna 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Kolfast Bällsta AB 
Hammarby Allé 15A 
120 32 Stockholm 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-10-02 i ärende nr 403-38304-2019, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Startbesked m.m. på fastigheten Vallentuna Bällsta 2:1269 
_____________ 
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DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.  

_____________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Erica Forsmark, Magnus Forsmark, Annika Agblom, Lars Bergström, Mårten 

Markström och Martin Olsson har i en gemensam skrift överklagat länsstyrelsens 

beslut, som återges i bilaga 1.  

 

Erica Forsmark och Magnus Forsmark har yrkat, som det får uppfattas, att mark- 

och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens avvisningsbeslut och pröva deras 

överklagande av Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns beslut den 

12 juni 2019 att lämna startbesked för inredning av ytterligare en bostad, 

nybyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, tillbyggnad 

på 15 kvadratmeter samt två takkupor.  

 

Annika Agblom, Lars Bergström, Mårten Markström och Martin Olsson har yrkat, 

som det får uppfattas, att mark- och miljödomstolen ska upphäva Bygg- och 

miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns beslut den 12 juni 2019.  

 

Det antecknas att nämndens beslut om startbesked meddelades i två olika beslut den 

12 juni 2019, både med diarienummer SHBG 2019-000102. Mark- och miljö-

domstolens mål P 7649-19 rör överklagande av länsstyrelsens beslut i den del som 

gäller nämndens startbesked för inredning av ytterligare en bostad, tillbyggnad på 

15 kvadratmeter samt två takkupor. Domstolens mål P 7654-19 rör överklagande av 

länsstyrelsens beslut i den del som gäller nämndens startbesked för nybyggnad av 

ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Erica Forsmark, Magnus Forsmark, Annika Agblom, Lars Bergström, Mårten 

Markström och Martin Olsson har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande.  

 

De släpper yrkandet att startbeskeden bör upphävas på grund av kulturvärden och 

vägsäkerhet, trots att de anser att väg s:15 bör förses med vägräcken för att 



  Sid 4 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 7649-19 

Mark- och miljödomstolen P 7654-19 
 
 
säkerheten ska vara acceptabel. De överklagar dock länsstyrelsens beslut beträff-

ande hur ett befintligt hus ska definieras, för att undersöka huruvida bostadsrätterna 

följer syftet med attefallslagen. 

 

Deras yrkande är att definitionen av befintligt bostadshus bör vara ett hus som 

innehaft slutbesked i fem år. Den så kallade Attefallslagen omfattar "befintliga en- 

och tvåbostadshus" (prop. 2013/14:127). 

 

Vad är definitionen av befintligt bostadshus? Praxis inom fastighetsjuridiken har 

varit att ett hus är befintligt fem år efter att det färdigställts, innan dess så är det ett 

nybyggt hus. Denna praxis går långt tillbaka och har varit vägledande för såväl 

lagstiftningen om ROT och fastighetsskatt som Finansinspektionens föreskrifter om 

amortering av bolån. De hänvisar till uttalanden i regeringens proposition 2015/16:1 

s. 186 och 192, proposition 2008/09:178 s. 33-34, information från Skatteverket om 

deklaration 2014 s. 16-17 och Finansinspektionen dnr 14-16628 s. 2, 3 och 54.  

 

Detta är endast exempel på användningen av begreppet befintligt bostadshus. Då 

begreppet saknas i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, så har Boverket gjort en 

egen tolkning avseende när det finns ett befintligt bostadshus: 

 

För att få bygga ett attefallshus måste det finnas ett befintligt en- eller 
tvåbostadshus på tomten. Boverket anser att bostadshus som är uppförda efter 
2011 måste har fått slutbesked för att det ska anses vara ett bostadshus. Det 
innebär att innan ett slutbesked har meddelats är byggnaden inte ett befintligt 
bostadshus och något attefallshus får därmed inte uppföras. 

 

Boverket preciserar inte ytterligare varför de gör en annan bedömning av vad som 

är ett befintligt bostadshus jämfört med den gängse definitionen inom fastighets-

juridiken. 

 

Innan attefallslagen antogs riktade både remissvar och Lagrådet kritik mot 

lagförslaget med anledning av de risker som ansågs föreligga med att bevilja så 

omfattande bygglovsbefriande åtgärder. Regeringen bedömde att risken för avarter 
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var låg då attefallslagen avsåg befintlig bebyggelse i privatpersoners ägo. Rege-

ringens svar i proposition 2013/14:127 s. 20: 

 

Boverkets förslag skulle göra det möjligt att etablera ytterligare bostäder i 
anslutning till befintliga en- och tvåbostadshus. Enligt regeringens bedömning 
skulle sådana bostäder utgöra ett värdefullt tillskott på en ansträngd bostads-
marknad. Samtidigt skulle Boverkets förslag göra det möjligt för den enskilde 
att i högre grad bestämma själv över hur den egna fastigheten bör användas 
och utvecklas. 

 

PBL:s bestämmelser är utformade för att ta hänsyn till bl.a. den enskilda 
människans frihet (jfr 1 kap. 1 § PBL). Regeringen anser att det finns goda 
skäl att tro att den enskilde även i fortsättningen kommer att utveckla sin 
egendom på ett varsamt och ansvarsfullt sätt, även om undantagen från kravet 
på bygglov utökas. 

 

Citaten visar tydligt att regeringens avsikt var att attefallsåtgärderna omfattade 

befintliga bostäder och inte nybyggda bostäder. Därför borde begreppet "befintligt" 

inom PBL harmoniseras med övriga fastighetsjuridiken och startbesked för 

attefallsåtgärder därmed endast beviljas för befintliga bostadshus äldre än fem år. 

Längre ned finns utdrag ur Boverkets rapport 2018:17 och remissvar. I princip 

samtliga negativa konsekvenser av lagen har sitt ursprung i Boverkets tolkning av 

begreppet befintligt bostadshus. 

 

Alternativet är att detaljplaners regler om enfamiljshus förklaras ogiltiga och alla 

aktörer får möjlighet att ansöka om bygglov för parhus direkt. Mark- och miljööver-

domstolens dom i mål P 7484-17 jämfört med mark- och miljödomstolens dom i 

mål P 880-19 visar hur rättsosäkert bygglovsprocessen fungerar idag. 

 

Etablerade aktörer drar sig för att skicka in vilseledande bygglov och det osäkra 

rättsläget är också ett hinder. Därför är det nybildade bolag som ligger bakom 

exploateringen med att omvandla nyproducerade "enbostadshus" till bostadsrätts-

föreningar med tre lägenheter och därmed fördubbla intäkten per fastighet. Den här 

situationen snedvrider konkurrensen, skapar spänningar i de områden där exploate-

ringen sker och det undergräver förtroendet för bygglovsprocessen.  
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Därför yrkar de att mark- och miljödomstolen fastställer att det krävs att ett en- eller 

tvåfamiljshus innehaft slutbesked i fem år innan startbesked för attefallsåtgärder kan 

beviljas. 

 

DOMSKÄL 

 

Avvisning av Erica Forsmark och Magnus Forsmarks överklagande 

 

Länsstyrelsen har avvisat Erica Forsmark och Magnus Forsmarks överklagande av 

nämndens beslut om startbesked. Även med hänsyn till vad som anförts i överklag-

andet instämmer mark- och miljödomstolen i länsstyrelsens bedömning att de inte 

har rätt att överklaga nämndens beslut. De är, som länsstyrelsen närmare förklarat, 

inte berörda av besluten på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga. Erica 

Forsmark och Magnus Forsmarks överklagande av länsstyrelsens avvisningsbeslut 

ska därför avslås.  

 

Mark- och miljödomstolen har därmed att pröva Annika Agblom, Lars Bergström, 

Mårten Markström och Martin Olssons (Annika Agblom m.fl.) överklagande i sak.  

 

Startbesked  

 

Tillämpliga bestämmelser redovisas i länsstyrelsens beslut, med de tillägg som 

framgår nedan.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande ansett att en förutsättning för att 

en tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket PBL ska vara befriad från kravet på 

bygglov är att den utförs på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slut-

besked (MÖD 2019:28). I denna del instämmer mark- och miljödomstolen i länssty-

relsens bedömning att nämnden har kunnat ge ett startbesked avseende de ansökta 

åtgärderna med hänsyn till att nämnden samma dag beslutat om ett interimistiskt 

slutbesked för enbostadshuset på fastigheten. Det interimistiska slutbeskedet gäller 

till den 31 december 2020. Visserligen innebär nämndens beslut att ett slutligt 
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slutbesked ännu inte har lämnats enligt 10 kap. 34 § PBL och att det återstår att 

bedöma den i beslutet angivna bristen avseende byggnadens energianvändning. 

Nämnden har dock i detta fall, med stöd av 10 kap. 36 § andra stycket PBL, också 

beslutat att de byggnader som tidigare fått bygglov får tas i bruk. Med hänsyn till 

detta bedömer domstolen att kravet på godkännande av en färdigställd byggnad har 

uppfyllts. Domstolen anser således inte, som Annika Agblom m.fl. gjort gällande, 

att det för ett startbesked för de ansökta åtgärderna krävs att bostadshuset ska ha 

innehaft slutbesked i fem år. Det saknas stöd i lag och förarbeten för ett sådant krav. 

Vad Annika Agblom m.fl. i övrigt anfört i överklagandena ändrar inte heller 

domstolens bedömning i denna del.  

 

Mark- och miljödomstolen instämmer även i länsstyrelsens bedömning att det 

aktuella bebyggelseområdet inte omfattas av bestämmelsen om förbud mot 

förvanskning i 8 kap. 13 § PBL, vilket innebär att undantagen från bygglovsplikten 

är tillämpliga på de ansökta åtgärderna. 

 

Sammanfattningsvis har det inte framkommit några omständigheter som föranleder 

mark- och miljödomstolen att göra någon annan bedömning än länsstyrelsen. 

Nämnden har således haft fog för att lämna startbesked för de ansökta åtgärderna. 

Även överklagandena av Annika Agblom m.fl. ska därför avslås.  

 

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

Överklagande senast den 13 maj 2020.  

 

 

Anders Lillienau 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Lillienau och tekniska rådet 

Maria Bergqvist. 
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Datum
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Beteckning
403-38332-2019
403-38304-2019
 

Enheten för överklaganden
George Bjälkemo

Se sändlista

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

Överklaganden av beslut om startbesked för inredning av 
ytterligare en bostad, tillbyggnad, takkupor samt 
komplementbostadshus, på fastigheten Bällsta 2:1269 i 
Vallentuna kommun 

Beslut
Länsstyrelsen avvisar Magnus Forsmarks och Erica Forsmarks överklaganden.

Länsstyrelsen avslår övriga överklaganden. 

Bakgrund
Tidigare beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 
8 mars 2019 att lämna startbesked för inredning av ytterligare en bostad, 
nybyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2, tillbyggnad på 15 m2 
samt två takkupor med stöd av 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Beslutet prövades och upphävdes av länsstyrelsen den 24 april 
2019, i ärendet 403-13048-2019. Länsstyrelsen fann då att det interimistiska 
slutbeskedet i detta fall var otillräckligt för att enbostadshuset på fastigheten 
skulle anses vara befintligt på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för en 
anmälan om attefallsåtgärder. Länsstyrelsens beslut fastställdes av mark- och 
miljödomstolen den 8 maj 2019, i mål nr P 2967-19. 

Nu överklagade beslut
Nämnden beslutade i två separata beslut den 12 juni 2019 att återigen lämna 
startbesked för de aktuella åtgärderna med stöd av 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ PBL. 
Som skäl för besluten angavs att kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 
kap. PBL bedöms uppfyllas.

Mårten Markström (Bällsta 2:1248), Lars Bergström (Bällsta 2:1182), Martin 
Olsson (Bällsta 2:1246), Annika Algbom (Bällsta 2:1246), Magnus Forsmark och 
Erica Forsmark (Bällsta 2:966) har överklagat besluten och yrkar att de ska 
upphävas. Till stöd härför har de anfört sammanfattningsvis följande. 
Startbeskeden för åtgärderna är planstridiga då detaljplanen är tydlig med att 
byggandet ska ske småskaligt för att bevara det visuella intrycket av 
fornlämningarna. Området är också av riksintresse och omfattas därför av 3 kap. 
6 § MB och 8 kap. 13 § PBL. Startbeskeden strider därför mot 9 kap. 4 d § 2 
stycket PBL och 3 kap. 6 § MB. Ytterligare stöd finns i MÖD P 1588-17 och s.24 
i prop. 2013/14:127. Det är tveksamt om detaljplanen för området hade antagits 
om området klassats som riksintresse tidigare. De är särskilt berörda då 
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bostadsrättsprojekten förtätar deras närmiljö på ett sätt som inte borde vara 
möjligt med den detaljplan som finns, följden blir att natur och kulturvärden 
devalveras. Det innebär också en urholkning av områdets status vilket innebär en 
värdeminskning av deras bostäder. Ett hus är befintligt fem år efter att det 
färdigställts, innan dess är det nybyggt. Denna praxis går långt tillbaka och har 
varit ledande både för lagstiftningen av ROT och fastighetsskatt såväl som 
Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån. 

Motivering 
Talerätt 
Av PBL följer att endast sökanden eller anmälaren i ärendet får överklaga ett 
beslut om startbesked (13 kap. 15 § PBL). Av rättspraxis framgår dock att 
grannar, oberoende av vad som anges i den bestämmelsen, har rätt att överklaga 
ett beslut om startbesked, om beslutet innefattat en prövning av dennes civila 
rättigheter och skyldigheter och i den mening som avses i artikel 6.1 
Europakonventionen, EKMR, (se t.ex. rättsfallet MÖD 2017:50 samt Mark- och 
miljööverdomstolens domar den 23 februari 2016  i mål nr P 7514-15 och den 21 
juli 2016 i mål nr P 1451-16). I allmänhet gäller att rätten till skydd för egendom 
är en sådan civil rättighet som avses i artikel 6 i EKMR och en kränkning av 
denna rättighet ger således rätt till domstolsprövning. En sådan rätt kan tillkomma 
ägare av grannfastighet som t.ex. drabbas av olägenhet och värdeminskning till 
följd av en åtgärd på en annan fastighet (jfr rättsfallen MÖD 2017:50 och MÖD 
2018:22).

Magnus Forsmarks och Erica Forsmarks fastighet gränsar inte direkt till 
fastigheten Bällsta 2:1269. Fastigheterna skiljs inte heller åt enbart av en väg. De 
kan inte heller anses vara särskilt berörda av åtgärderna på ett sådant sätt att de 
har rätt att klaga på besluten om startbesked. Deras överklaganden ska därmed 
avvisas. 

Mårten Markström, Lars Bergström, Martin Olsson och Annika Algbom äger 
fastigheter som inte gränsar direkt till fastigheten Bällsta 2:1269. Fastigheterna 
skiljs dock från fastigheten Bällsta 2:1269 endast av två olika mindre vägar. 
Åtgärderna är sammantaget sådana att de får anses berörda på ett sådant sätt att de 
med stöd av artikel 6.1 EKMR ska anses ha rätt till domstolsprövning.

Startbeskeden
För fastigheten Bällsta 2:1269 gäller detaljplan för Tingvallaområdet som vann 
laga kraft 2013. 

Enligt 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ PBL krävs det, trots bestämmelserna i 2 § samma 
kapitel, inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, med 
den närmare utformning som framgår av bestämmelserna, bl.a. uppföra en 
byggnad som avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadshus), göra högst 
en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvm, bygga högst två 
kupor, eller inreda ytterligare en bostad. 
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Enligt 9 kap. 4 d § PBL får en åtgärd som avses i 4 a-c §§ inte vidtas utan bygglov 
bl.a. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver 
bygglov eller på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 
13 § PBL.

Av 8 kap. 13 § PBL följer en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Enligt 
andra stycket samma paragraf gäller detta även bebyggelseområden.

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att nämnden samma dag som den 
beslutade om startbeskeden även beslutade om ett nytt interimistiskt slutbesked 
för enbostadshuset på fastigheten. Då hela byggnaden enligt det interimistiska 
slutbeskedet nu får tas i bruk och endast frågor om energianvändningen återstår 
för att enbostadshuset ska beviljas slutligt slutbesked, får det enligt länsstyrelsen 
utifrån PBL anses vara befintligt på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för 
en anmälan om attefallsåtgärder. Vad klagandena anfört i detta avseende 
föranleder ingen annan bedömning.

Frågan är därefter främst om bebyggelseområdet där fasigheten är belägen ska 
anses omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Området är varken utpekat som av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken eller som kulturmiljö av 
regionalt intresse i kommunens kulturmiljöprogram. Fornlämningarna i området 
är skyddade enligt kulturminneslagen och detaljplanen syftar bl.a. också till detta. 
Enligt länsstyrelsen bedömning kan bebyggelseområdet inte anses omfattas av 8 
kap. 13 § PBL och något hinder mot att besluta om startbeskeden enligt 9 kap. 
4 d § PBL har därmed inte förelegat för nämnden. Vad klagandena anfört 
föranleder ingen annan bedömning i detta avseende. Enligt länsstyrelsen får 
åtgärderna vidare anses uppfylla de övriga krav som följer av 2 och 8 kap. PBL i 
tillämpliga delar, däribland anpassnings- och omgivningskravet i 2 kap. 6 § första 
stycket 1 respektive 2 kap. 9 § PBL. Mot bakgrund härav får nämnden anses ha 
haft fog för besluten att lämna startbesked för åtgärderna och överklagandena ska 
därmed avslås.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se 
bilaga. 

Beslutet har fattats av länsassessor George Bjälkemo.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Sändlista:

Klagande
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Mårten Markström, Skvadronvägen 33, 186 50 Vallentuna
Magnus Forsmark, Skvadronvägen 36, 186 50 Vallentuna
Erica Forsmark, Skvadronvägen 36, 186 50 Vallentuna
Martin Olsson, Skvadronvägen 50, 186 50 Vallentuna
Annika Algblom, Skvadronvägen 50, 186 50 Vallentuna
Lars Bergström, Skvadronvägen 37, 186 50 Vallentuna

Motparter
Kolfast Bällsta AB, Hammarby Allé 15A, 120 32 Stockholm
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun

Page 4 of 11
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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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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-04-22 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 1464-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 637817 
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 
 
Sökande 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
Svarande 
Personalkooperativet Garnstugans ekonomiska förening, 769608-5229 
Lilla Garn 32 A 
186 97 Brottby 
 
SAKEN 
Utdömande av vite 
_____________ 
 
 
DOMSLUT 
 
Mark- och miljödomstolen förpliktar Personalkooperativet Garnstugans ekonomiska 
förening att till staten betala vite om 5 000 kr.  
 
_____________ 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 1464-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade  
den 15 januari 2020 att förelägga Personalkooperativet Garnstugans ekonomiska 
förening (föreningen) att: 

1. Ta fram rutiner för att säkerställa god luftkvalitet utifrån nuvarande 
ventilationssystems kapacitet och antalet personer i verksamheten. 

2. Sammanställa säkerhetsdatablad för de kemikalier med faropiktogram  
som finns i förskolan, och förvara dessa i anslutning till den plats där 
kemikalierna används. 
 

Åtgärderna skulle redovisas skriftligt till nämnden senast tre veckor efter att 
föreläggandet vunnit laga kraft. Föreläggandet förenades med vite om 2 500 kr 
vardera för punkt 1 och 2.  
 
YRKANDEN M.M. 
 
Nämnden har yrkat att mark- och miljödomstolen ska förplikta föreningen att  
betala vite om sammanlagt 5 000 kr.  
 
Till stöd för sin ansökan har nämnden fört fram i huvudsak följande.  
 
Föreläggandet delgavs föreningen vid besök den 15 januari 2020. Beslutet vann 
laga kraft den 6 februari 2020, vilket innebär att redovisningen av genomförda 
åtgärder skulle ha inkommit till nämnden senast den 27 februari 2020. Ingen 
skriftlig redovisning av utförda åtgärder har dock inkommit till nämnden.  
Vid telefonsamtal med föreningen den 3 mars 2020 bekräftades att ingen av 
punkterna hade blivit åtgärdade.  
 
Föreningen har delgetts nämndens ansökan och getts tillfälle att yttra sig, men har 
inte hörts av.  
 
DOMSKÄL 
 
I mål om utdömande av vite ska mark- och miljödomstolen pröva om det 
föreläggande som ligger till grund för ansökan är lagligen grundat, om det  
har riktats mot och delgetts rätt adressat, om det har vunnit laga kraft och om 
föreläggandet har överträtts. Vitet får inte dömas ut om adressaten saknat faktisk 
eller rättslig möjlighet att rätta sig efter föreläggandet. Om vite ska dömas ut ska 
domstolen även pröva om ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse, om vitets 
storlek är rimlig samt beakta om det finns särskilda skäl för att jämka beloppet.  
 



  Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 1464-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att föreningen har delgetts 
nämndens föreläggande och att föreläggandet har vunnit laga kraft. Domstolen 
bedömer att föreläggandet är lagligen grundat och att det ger tydliga anvisningar  
om vad adressaten ska göra för att undgå vitessanktionen. Det har inte framkommit 
skäl att ifrågasätta nämndens uppgift att föreningen inte har vidtagit de åtgärder  
som föreläggandet gäller. Det har inte heller framkommit uppgifter som tyder på  
att föreningen skulle sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. 
Domstolen finner därför att det finns förutsättningar att döma ut vitet.  
 
Mark- och miljödomstolen bedömer vidare att vitesbeloppets storlek är rimlig och 
att det saknas skäl att jämka beloppet. Ändamålet med vitet har inte heller förlorat 
sin betydelse. Föreningen ska därför förpliktas att betala 5 000 kr till staten.  
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (MMD-02) 
Överklagande senast den 13 maj 2020.  
 
 
 
 
Inge Karlström 
_____________ 
Domen har beslutats av rådmannen Inge Karlström. Föredragande har varit 
tingsnotarien Hanna Wallin.   
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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 1
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Datum 2020-04-21 

Overklagan angående diarienr SHBG 2020--000089  

Hej då vi redan nu anser att Hotellet står så pass nära samt dess storleken som det har. 
Är intrycket mycket /uttrycket störande för vår bostadsrättsförening så vi emotsätter PPoss 
ett sadeltak på byggnaden som gör att det kommer att störa oss ännu mer än vad det gör 
idag. 

Med vänlig hälsning 

Ordförande i BRF Skogsbrynet 	Kassör/sekreterare i BRF Skogsbrynet 

Ciama AxAfv6  	  
Maria Wredh 	 Beryl Edlund 

BRF Skogsbrynets mobil 070-360 04 50 



BESLUT
1 (9)

Datum
2020-04-20

Vår beteckning
526-7881-2020

Er beteckning
SHBG 2019-000038

Vallentuna kommun
Bygg- och miljötillsynsnämnden
186 86 Vallentuna

Delgivningskvitto Husa Gård AB
Husa 5
186 97 Brottby

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

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

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

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Petter Krönmark

Prövning av Vallentuna kommuns beslut att medge 
strandskyddsdispens på fastigheten Husa 1:4

Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 19 kap. 3 b § tredje stycket miljöbalken
(1998:808), MB, att upphäva Bygg- och miljötillsynsnämndens i Vallentuna 
kommun beslut den 22 mars 2019 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Husa 1:4.

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

Bakgrund
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 
22 mars 2019 att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus 
på fastigheten Husa 1:4, se bilaga 2. 

Nämnden bedömde att enbostadshuset behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och att tomtplatsen är ett komplement till gårdsbilden, vilket innebär 
att allmänhetens möjligheter att nyttja strandområdet redan är utsläckt. 

Sökt enbostadshus byggnadsarea är 133 kvm och byggnaden har två plan.

Fastigheten Husa 1:4 är belägen norr om tätorten Karby och har en areal om ca 
191 ha. Utvidgat strandskydd om 300 m gäller för aktuell del av fastigheten. 
Fastigheten Husa 1:4 är belägen inom ett område som är av riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6 § MB.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap. 3 b § punkt 1 MB den 13 februari 2020 
fattat beslut om att pröva nämndens beslut att medge dispens från bestämmelserna 
om strandskydd, då det fanns skäl att anta att inte finns förutsättningar för dispens. 

Sökanden har yttrat sig och har i huvudsak anfört följande. De vill poängtera att 



2 (9)

Datum
2020-04-20

Vår beteckning
526-7881-2020

Er beteckning
SHBG 2019-000038

de som sökande av bygglov med strandskyddsdispens har följt reglerna och 
anvisningar från kommunen i samband med byggandet av ett nytt bostadshus. I 
kommunens anvisningar i samband med beslut om bygglov och 
strandskyddsdispens (2019-03-22) står "... innebär att du inte får påbörja åtgärden 
förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov ...... har kungjorts i Post-och 
inrikes tidningar." Detta har uppfyllts med stor marginal, tekniskt samråd hölls 
med kommunen i juli 2019 och de fick startbesked direkt efter det. Länsstyrelsen 
fick kommunens beslut den 23 januari 2020 och har därefter beslutat att överpröva 
dispensen. I det läget är de förhindrade att påbörja byggnationen. Huset är dock 
redan klart. Det har slutbesiktigats och slutsamråd hållits den 12 mars 2020. 
Planerad inflyttning var till den 14 mars 2020. Det är inte acceptabelt att de nekas 
slutbesked på grund av att någon av myndigheterna gjort ett misstag. Alla punkter 
i övrigt för ett slutbesked är uppfyllda. P.g.a. sjukdom är vi extra beroende av att 
vår arrendator får flytta in i huset med en gång, för att livet skall fungera för oss. 
Sjukdomen förvärras dessutom ytterligare av den oro som osäkerheten kring hela 
situationen för med sig. Det är helt klart att någon av myndigheterna gjort ett 
misstag. De kan inte se annat än att det är en uppgift för länsstyrelsen och 
kommunen att smidigt lösa problemet, utan långdragna handläggningstider och 
utan att det går ut över oss som sökande. Angående motiv för dispens från 
strandskyddet har de tagit upp dessa i ansökan, men de vill ändå betona och lägga 
till följande:
1. Gården ligger i ett område som är klassat som värdefullt bl.a. för kultur- och 
naturvärden. Gården har mycket gamla anor (vikingatid). Husaån var en viktig 
vikingatida segelled från Östersjön till Uppsala. För att natur- och kulturvärdena 
skall kunna bevaras är det viktigt att verksamheten med åkerbruk och betesdjur 
kan bevaras och utvecklas. Eftersom de måste ha ett generationsskifte med ny 
brukare så behövs en ny bostad.
2. Det nya huset ligger precis på gränsen för och med ett par meter utanför 
strandskyddet. Det ligger inom område för gårdscentrum med bebyggelse från 
olika tidsåldrar (från 1700-tal till mitten av 1900-talet). Övriga fyra bostadshus, 
varav tre stycken är fastigheter som inte hör till gården, ligger betydligt närmare 
ån och blockerar tillgängligheten. Utanför gränsen för strandskydd, åt öster, ligger 
enbart ekonomibyggnader med t.ex. ladugårdar, magasin, spannmålstorkar, 
gödselplattor och värmepanna. 
3. För att fungera bra för en brukare av gården bör bostaden ligga centralt och 
med utblick över verksamheten, men samtidigt lite avskilt från 
ekonomibyggnaderna. Att det ligger centralt underlättar oerhört mycket i en 
verksamhet som oftast pågår med 12-timmarsdagar, ibland dygnet runt, alla 
veckans dagar.
4. Det nya huset inkräktar inte på strandområdet, se bifogade foton. Ån går ibland 
att skymta från platsen när det är högvatten. Huset med tomt minskar inte 
tillgängligheten till ån. Eftersom de värdefulla kultur- och naturmarkerna runt ån 
är antingen åker eller inhägnad betesmark, och måste så vara för att behålla 
värdena, så är tillgängligheten till ån i viss mån begränsad sedan lång tid.  
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Datum
2020-04-20

Vår beteckning
526-7881-2020

Er beteckning
SHBG 2019-000038

5. De kan inte se att syftet med strandskyddet påverkas av det nya huset. Dels 
eftersom det ligger utan direkt kontakt med området runt ån, dels eftersom det 
ligger i anslutning till område som redan varit ianspråktaget för både bostäder och 
verksamhet, dels eftersom tillgängligheten redan tidigare varit begränsad eftersom 
huset ligger inom det område som var inhägnad betesmark.
6. De anser att bifogade foton inte ger en tydlig bild av platsen. De bifogar foton 
som ger en tydligare bild. Deras bilder är dock otillräckliga om man vill få en 
rättvisande bild. Det enda som kan ge det är ett besök på plats.

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

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

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

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

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

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

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,
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Datum
2020-04-20

Vår beteckning
526-7881-2020

Er beteckning
SHBG 2019-000038

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

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

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

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

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

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

Skäl för Länsstyrelsens beslut 
Har länsstyrelsen haft rätt att pröva kommunens beslut? 
Mot bakgrund av tiden mellan nämndens beslut om strandskyddsdispens och 
Länsstyrelsens beslut att pröva nämndens dispensbeslut finner Länsstyrelsen det 
relevant att behandla frågan om Länsstyrelsen har haft rätt att ta upp nämndens 
beslut till prövning.

Om en kommun beviljar strandskyddsdispens är kommunen, enligt 19 kap. 3 a § 
MB, skyldig att skicka beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen är, 
enligt 19 kap. 3 b § andra stycket MB, skyldig att i varje enskilt fall som en 
kommun har medgivit strandskyddsdispens pröva om de materiella 
förutsättningarna för att ge dispensen har varit uppfyllda. Länsstyrelsen ska 
besluta om att pröva en kommuns beslut att ge dispens inom tre veckor från den 
dag då beslutet kom in till länsstyrelsen.
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I samband med inhämtning av uppgifter om kommunernas tillsynsbeslut under år 
2019 kom det nu aktuella beslutet till Länsstyrelsens kännedom. Efter kontakt 
med kommunen skickades beslutet till Länsstyrelsen som tog del av beslutet om 
strandskyddsdispens först den 23 januari 2020. Nämnden har inte påtalat att de 
skulle ha skickat det aktuella beslutet till Länsstyrelsen tidigare. Länsstyrelsen 
finner det ostridigt att nämnden inte har skickat beslutet till Länsstyrelsen under år 
2019. Beslut om att pröva nämndens beslut togs den 13 februari 2020. Beslutet 
om prövning är fattat inom tre veckor från den dag nämndens beslut inkom till 
länsstyrelsen och det föreligger därför inte hinder för länsstyrelsen att pröva 
nämndens beslut.

Föreligger förutsättningar för dispens? 
Det sökta bostadshuset på fastigheten Husa 1:4 ska uppföras inom 
strandskyddsområde. Åtgärden är därmed förbjuden såvida det inte finns 
förutsättningar att meddela dispens från strandskyddet. Nämnden har bedömt att 
särskilda skäl för dispens i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 4 MB föreligger, dvs. 
att det område som dispensen avser behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. På fastigheten 
Husa 1:4 bedrivs lantbruk. Av förarbetena (se prop. 2008/09:119 sid. 105-106) till 
den aktuella bestämmelsen framgår att det ska vara fråga om en verksamhet. Detta 
innebär att det inte kan gälla uppförande av bostadsbyggnader. Länsstyrelsen 
konstaterar att sökt åtgärd inte är någon åtgärd som är kopplad till det pågående 
lantbruket utan att det är fråga om uppförande av en bostadsbyggnad. Vid 
prövningen gentemot det särskilda skälet i 7 kap. 18 c § punkt 4 MB ska även en 
lokaliseringsprövning göras. Någon lokaliseringsprövning har inte gjorts i 
nämndens beslut. Fastigheten Husa 1:4 har mycket stora landarealer utanför 
strandskyddat område. Enligt Länsstyrelsens bedömning saknas det inte 
möjligheter att placera byggnaden utanför strandskyddat område eller på mark 
som redan får anses ianspråktagen så att den därigenom skulle få mindre påverkan 
på strandskyddets syften. Då det är fråga om en bostadsbyggnad och då det finns 
möjligheter att förlägga bostadsbyggnaden utanför strandskyddat område 
föreligger det enligt Länsstyrelsen inte särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 
MB.

Sökanden har i ansökan anfört att särskilda skäl finns i enlighet med 7 kap. 18 c § 
punkt 2 MB. För att särskilda skäl i enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 2 MB ska 
kunna anses föreligga ska området där åtgärden planeras genom exploatering vara 
väl avskilt från området närmast strandlinjen. Naturvårdsverkets och Boverkets 
Strandskydd - en vägledning för planering och prövning (Handbok 2009:4, sid. 
52-55), anger att avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar 
allmänheten från att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Som exempel 
nämns bl.a. större vägar och bebyggelse. Det ska i så fall framstå som klart att 
området som ligger avskilt från stranden ska ha förlorat sin betydelse för 
allmänhetens friluftsliv.
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Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett bostadshus söder om platsen där sökt 
bostadshus ska uppföras samt bostadsbebyggelse på fastigheterna Husa 1:3, 1:5 
och 1:6. Det är dock inte fråga om sammanhängande bebyggelse i flera riktningar 
och mellan Husa 1:6 och strandskyddsgränsen finns ingen bebyggelse alls. Den 
begränsade bebyggelsen inom nyss nämnda fastigheter utgör inget hinder för 
allmänheten att röra sig till stranden från aktuellt område. Därför kan inte heller 
bebyggelsen betraktas som väl avskiljande i bestämmelsens mening. Inte heller 
den omständigheten att huset ligger högre i landskapet eller att närområdet utgörs 
av hagmark medför att området är väl avskilt från området närmast stranden som 
avses i bestämmelsens mening. Särskilda skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § 
punkt 2 MB föreligger därmed inte.

Enligt förarbetena till den aktuella bestämmelsen i 7 kap. 18 c § punkt 1 MB 
utgörs mark som tagits i anspråk ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus. 
Komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad eller en 
ersättningsbyggnad för samma ändamål som en befintlig byggnad kan vara skäl 
för dispens (jfr prop. 2008/09:119, sid. 105). En av förutsättningarna för dispens 
är att hemfridszonen inte utvidgas mer än obetydligt genom den nya byggnaden. 
Det måste då beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med 
hänsyn till dess karaktär och storlek samt förhållandena i omgivningen (se MÖD 
2009:35). Länsstyrelsen har därför i första hand att söka fastslå vilket område som 
är ianspråktaget sedan tidigare för att därefter pröva huruvida byggnaden som 
dispens söks för skulle innebära att ytterligare område ianspråktas.

Nämnden har bedömt att platsen för sökt bostadshus redan är ianspråktagen och 
att bostadshuset placeras inom den etablerade hemfridszonen. Vilket område som 
utgör den etablerade hemfridszonen framgår dock inte av nämndens beslut.

Området där det sökta bostadshuset ska uppföras utgörs av en beteshage som i 
denna del av hagen omgärdas av ett enklare stängsel. Beteshagen ligger norr om 
befintligt bostadshus. Området närmast det befintliga bostadshuset utgörs av 
tomtmark. Mellan befintligt bostadshus och beteshagen finns en trädridå. 
Länsstyrelsen bedömer att denna trädridå och stängslet utgör gränsen för den 
hemfridszon som genereras av det befintliga bostadshuset. Ekonomibyggnaderna 
som står öster om aktuell beteshage är belägna utanför strandskyddat område. De 
bedöms endast ianspråkta sin egen yta på marken och genererar ingen egen 
hemfridszon. Länsstyrelsen bedömer således att hemfridszonen som genereras av 
befintligt bostadshus på fastigheten inte omfattar den beteshage där sökt 
bostadshus avses att uppföras. Den aktuella hagen får därigenom anses vara 
tillgänglig enligt allemansrätten, och kan därmed inte anses vara ianspråktagen i 
den mening som avses i 7 kap. 18 c § punkt 1 MB.

Med hänsyn till ovanstående förhållanden gör Länsstyrelsen bedömningen att 
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området där det sökta bostadshuset ska uppföras i dagsläget är allemansrättsligt 
tillgängligt och inte har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Sökt enbostadshus är stort och kommer att utöka det 
privatiserade området i en icke obetydlig omfattning. Särskilda skäl för dispens 
enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 MB föreligger därmed inte. Dispensen strider även 
mot strandskyddets allemansrättsliga syfte. Några andra särskilda skäl föreligger 
inte.

Vid dispensprövning ska en avvägning enligt proportionalitetsprincipen i 7 kap. 
25 § MB göras mellan det enskilda intresset av att vidta en åtgärd och de allmänna 
intressen som strandskyddet ska skydda. Av förarbetena till miljöbalken framgår 
att strandskyddets syften är långsiktiga och att områden som för tillfället verkar 
vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden (prop. 1997/98:45, del 
2, sid. 89). Även om en dispens i det enskilda fallet inte förefaller skada syftet 
med strandskyddet kan enskilda dispenser sammantaget ändå få en betydande 
negativ inverkan på tillgången till strandområden för friluftsliv och djur- och 
växtliv (prop. 1997/98:45, del 1, sid. 321 ff.). Det är viktigt att strandskyddets 
syften inte motverkas genom ett stegvis ianspråktagande av strandområden. 
Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att 
strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda 
intressen. 

Området som dispensen avser omfattas av utvidgat strandskydd om 300 m p.g.a. 
sitt höga skyddsvärde. En särskild bedömning har således gjorts av områdets 
värde för strandskyddets syften. Det aktuella området ingår dessutom i ett område 
som är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB. Inom 
strandskyddsområden som är av särskild betydelse för naturvården ska 
prövningen vara särskilt restriktiv, jmf t.ex. miljöbalkens förarbeten (prop. 
1997/98:45, del 2, sid. 89) och MÖD 2002:68. Fastigheten Husa 1:4 har mycket 
stora landarealer utanför strandskyddat område och sökanden har möjlighet att 
förlägga byggnader och tomtplats utan strandskyddsområdet. 

Länsstyrelsen konstaterar att sökt byggnad redan har uppförts och att det kan 
innebära kapitalförstöring och vara förenat med stora kostnader och olägenheter 
att avlägsna eller flytta den men detta kan inte i sig tillmätas någon egentlig 
betydelse vid proportionalitetsbedömningen (se vidare Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 4 mars 2020, målnummer M 4244-19). En sådan 
rättstillämpning skulle riskera att urholka strandskyddet och den lagreglerade 
statliga kontrollen av hur strandskyddsreglerna tillämpas i enskilda fall. 
Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att ge dispens om förutsättningarna 
för dispens i miljöbalkens bestämmelser inte är uppfyllda. Länsstyrelsen 
konstaterar att beslut om tomtplats, enligt 7 kap. 18 f andra stycket MB, och 
upplysningar om att nämndens beslut kan överprövas av Länsstyrelsen saknas i 
nämndens beslut samt att nämnden inte har efterlevt den lagstadgade 
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skyldigheten, i 19 kap. 3 a § MB, att skicka beslutet att bevilja 
strandskyddsdispens till länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att de allvarliga 
bristerna i nämndens hantering av ärendet och den vikt som lagstiftaren lagt vid 
att tvivelaktiga dispensbeslut ska upphävas talar för att det inte är 
oproportionerligt att upphäva nämndens beslut, trots de olägenheter det innebär 
för den enskilde.

Länsstyrelsen finner sammanfattningsvis att förutsättningar för dispens saknas då
det inte föreligger särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB och då dispensen strider 
mot strandskyddets allemansrättsliga syfte. Vid en avvägning mellan de allmänna 
intressen som strandskyddet ska skydda och sökandens enskilda intresse av att ta 
området i anspråk finner Länsstyrelsen att de allmänna intressena väger tyngre. 
Nämndens beslut att medge strandskyddsdispens ska därför upphävas.

Länsstyrelsen får som tillsynsvägledning anföra följande
Så som Länsstyrelsen tidigare anfört är kommunen, enligt 19 kap. 3 a § MB, 
skyldig att skicka beslut om medgivande av dispens till länsstyrelsen för 
granskning. Länsstyrelsen konstaterar att det i nämndens dagboksblad för det nu 
aktuella ärendet finns en notering om att beslutet har expedierats till sökanden och 
fastighetsägare, men det finns ingen notering i dagboksbladet om att beslutet om 
strandskyddsdispens har expedierats till länsstyrelsen. Länsstyrelsen noterar 
därutöver att nämndens beslut saknar upplysningar om att nämndens beslut kan 
överprövas av Länsstyrelsen, vilket det som huvudregel finns i kommunernas 
beslut att bevilja strandskyddsdispens, och vilket är en viktig upplysning till 
sökandena. Den lagreglerade statliga kontrollen av hur strandskyddsreglerna 
tillämpas i enskilda fall avser samtliga kommunala beslut där dispens medgetts.   

Länsstyrelsen kan vidare konstatera att nämndens beslut saknar 
tomtplatsbestämning eller övrig angivelse om vilket område som får tas i anspråk 
av den dispenssökta åtgärden. I ett beslut om strandskyddsdispens ska det alltid 
anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för det avsedda ändamålet enligt 
7 kap. 18 f § andra stycket MB. Enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 
1997/98:45 sid. 91) är kravet på tomtplatsbestämning eller angivande av i vilken 
utsträckning marken får användas för avsett ändamål undantagslöst. Avsaknad av 
tomtplatsbestämning för ett enbostadshus är en sådan allvarlig brist, som i 
normalfallet utgör grund för återförvisning. Eftersom Länsstyrelsen i nu aktuellt 
beslut upphäver nämndens dispensbeslut saknar denna brist i beslutet emellertid 
betydelse för utgången i ärendet.

Beslutet har fattats av tillförordnad enhetschef Helena Remnerud med 
strandskyddshandläggare Petter Krönmark som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också jurist Tina Stuube medverkat. 
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Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1. Hur man överklagar
2. Bygg- och miljötillsynsnämndens beslut den 22 mars 2019, inkl. situationsplan

Kopia till
Nyhetsbyrån Sirén
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Enheten för överklaganden
Mathilde Degerfeldt

Wai Shing Asian trading Livs AB
c/o David Chiu
Skytteholmsvägen 22
171 44 Solna

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 timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken 
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun, nämnden, 
beslutade den 15 juni 2018, Dnr: 2018-000778.427 (delegationsbeslut), att Wai 
Shing Asian trading Livs AB med organisationsnummer 556921-6590 ska betala 
en avgift om 1 755 kr för nedlagd tid för handläggning av ärende gällande 
klagomål på nedskräpning. 
Wai Shing Asian trading Livs AB, bolaget, har överklagat beslutet. Till stöd för 
sin talan har bolaget anfört bl.a. följande. Avgiften är orättvis och deras 
verksamhet är inte miljöfarlig. För att bevisa att vi Wai Shing Asían Trading Livs 
AB är oskyldig till nedskräpningen har de tagit bilder under en vecka på hur 
sopkärlet ser ut som bifogas med beskrivning till överklagandet. I deras sopkärl 
har ibland funnits sopor som kommer från annan verksamhet/andra personer. De 
har funnits i området i flera år och detta har aldrig hänt tidigare. De tror att 
nedskräpningen beror på att fastighetsägaren inte har tillräcklig koll på andra 
hyresgäster i området. De gör sitt bästa för att sopkärlet inte ska bli överfullt. 

Motivering

Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 3 miljöbalken, MB, ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 
Enligt 26 kap. 1 § MB 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 
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som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse. 
Av 3 § samma kapitel framgår att kommunen utövar tillsyn över miljö- och 
hälsoskyddet inom kommunen. 
Enligt 9 kap. 9 § första stycket MB ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål 
brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. I 
andra stycket anges att ägare eller nyttjanderättshavare 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 § MB framgår att kommuner får ta ut avgifter för kostnader för 
prövning och enligt miljöbalken i enlighet med föreskrifter som bestäms av 
kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun beslutade den 11 december 2017 att 
anta en taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning 
(taxan). Taxan gäller från och med den 1 januari 2018. I taxan anges bl.a. 
följande. Taxan gäller avgifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
kostnader för prövning och tillsyn i Vallentuna kommun enligt miljöbalken. 
Avgift ska betalas för bl.a. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 
Avgift enligt taxan tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig 
obefogat. Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 170 kr per hel timme 
handläggningstid.
Avgift tas bl.a. ut som timavgift för tillsyn. I de fall timavgift tas ut i förhållande 
till 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 en halvtimme, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för 
varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. 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.
Regeringen har i förarbetena till miljöbalken betonat vikten av att tillsynen över 
miljöbalkens område i huvudsak är avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att 
avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken, 
vilket är ett uttryck för självkostnadsprincipen (prop. 1997/98:45, del 1 s. 516).

Länsstyrelsens bedömning
Tillsynsmyndigheterna ska enligt miljöbalken utöva tillsyn i syfte att säkerställa 
efterlevnaden av balken. Tillsynen görs både i förebyggande, kontrollerande och 
uppföljande syfte. Av miljöbalken framgår att tillsynsmyndigheterna har rätt att ta 
ut en avgift för sina kostnader för sådan tillsyn.
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Det aktuella tillsynsärendet inleddes med ett klagomål gällande nedskräpning i 
anslutning till bolagets sopkärl. Med avseende på denna anmälan har nämnden 
handlagt ärendet. Länsstyrelsen konstaterar att den tillsyn som nämnden har 
bedrivit utgör sådan tillsyn som nämnden har rätt att ta ut avgift för enligt ovan 
nämnda taxa. 
Nämnden har debiterat en tidsåtgång om 1,5 timmar och det timavgiftsbelopp som 
har använts, 1 170 kronor, är det i taxan föreskrivna. Av handlingarna i ärendet 
framgår att den nedlagda tiden omfattat bl.a.  ett tillsynsbesök.  Länsstyrelsen gör 
bedömningen att tidsåtgången får anses rimlig för de tillsynsåtgärder som 
nämnden har utfört. Tillsynen kan enligt länsstyrelsens mening inte anses  
obefogad.
Länsstyrelsen finner mot denna bakgrund att nämnden har haft fog för sitt beslut 
om avgift. Vad bolaget har anfört i sitt överklagande medför inte att det finns skäl 
att efterge eller sätta ned avgiften. Överklagandet ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Mathilde Degerfeldt.
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.

Kopia till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

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 Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, 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 31172-2018.



Beslut
 

1 (3)

Datum
2020-04-23
 

Beteckning
403-7537-2020
 

Enheten för överklaganden
Charlotte Wallberg

Klagande 
Hans-Georg Wallentinus 
Sonia Wallentinus 
Svista 17
186 97 Brottby

Motpart 
Mikael Ohlin 
m.ohlin@gmail.com 

Sommarnöjen Scandinavia AB
anna.barenghi@sommarnojen.se 

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 nybyggnad 
av fritidshus på fastigheten Sjöbacken 3:1 i 
Vallentuna kommun 
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Bakgrund 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 
13 november 2019 (SHBG 2019-0004919) att enligt 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Sjöbacken 3:1.    

Hans-Georg Wallentinus och Sonia Wallentinus (ägare till grannfastigheten 
Sjöbacken 2:1) har överklagat beslutet och anfört följande. Den valda 
avloppslösningen riskerar att påverka den brunn som såväl Sjöbacken 3:1 som 
Sjöbacken 2:1 använder och som ligger rakt nedströms den tänka 
utsläppspunkten. De anser att det finns stor risk att avloppet kommer att spridas 
ned i krosszonen/moränen varifrån brunnens vatten tas. Deras förslag är att istället 
för infiltration i moränen ska avloppet först renas genom sedimentation i en tät 
markbädd och renat vatten släppas ut i moränskiktet längre söderut så att vattnet 
inte direkt riskerar att tillföras den akvifer där brunnen ligger. 

Motivering 
Den aktuella fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Av 9 kap. 25 § PBL framgår att byggnadsnämnden ska underrätta berörda grannar 
och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som ska 

mailto:m.ohlin@gmail.com
mailto:anna.barenghi@sommarnojen.se
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utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i 
områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Klagandena har angett att de inte beretts tillfälle till synpunkter på Va-
anläggningen. Länsstyrelsen konstaterar att det framgår av handlingarna i ärendet 
att klagandena har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. Av handlingarna i 
ärendet framgår att ansökan om tillstånd till avloppsanläggningen på fastigheten 
hanteras i separat ärende hos kommunen. Länsstyrelsen finner därmed att 
nämnden fullgjort sin kommuniceringsskyldighet i nu aktuellt ärende. 
Länsstyrelsen övergår därmed till att pröva det överklagade beslutet. 

Enligt 9 kap. 31 § PBL gäller att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte 
förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § samt uppfyller de krav som följer 
av tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. 

I 2 kap. 5 § 3 PBL anges att i ärenden om bygglov ska byggnadsverk lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna 
bland annat vattenförsörjning och avlopp. 

Klagandena har framfört invändningar kring avloppslösningen och gjort gällande 
att det föreligger en risk för att brunnen ska förorenas av avloppsvatten. De har 
vidare hänvisat till yttrande från professor på KTH där det anges att han skulle 
starkt avråda från att ha en infiltrationsanläggning till morän i planerat läge.

Länsstyrelsen konstaterar att klagandenas invändningar rör den specifika 
avloppslösningen som sökanden ansökt om tillstånd för hos kommunen. 
Klagandena har inte påstått att det generellt skulle saknas möjligheter att ordna 
avlopp på fastigheten, utan har själva föreslagit en alternativ avloppslösning. 

Ärendet har remitterats till miljöavdelningen på kommunen som yttrat sig och 
angett att de anser att en till avloppsanläggning på fastigheten kommer kunna 
lösas. En ansökan om tillstånd till avlopp har inkommit till miljöavdelningen och 
är under handläggning.

Länsstyrelsen finner inte skäl att ifrågasätta bedömningen att avloppsfrågan går att 
lösa på fastigheten. Frågan om den föreslagna avloppsanläggningen är lämplig 
eller inte är något som får hanteras inom ramen för tillståndsansökan. Skäl att 
upphäva det beviljade lovet på grund av vad klagandena anfört föreligger därmed 
inte. 
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Det aktuella fritidshuset är placerat på en redan bebyggd fastighet och i en 
sammanhållen bebyggelse. Länsstyrelsen finner att åtgärden uppfyller 
lämplighetskraven och anpassningskraven i PBL. Länsstyrelsen anser vidare att 
åtgärden inte utgör någon sådan betydande olägenhet, som avses i 2 kap. 9 § PBL. 
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att förutsättningarna för att bevilja 
bygglov är uppfyllda. Nämnden har därmed haft fog för sitt beslut och 
överklagandet ska således avslås. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Charlotte Wallberg.
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.

Kopia till: Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun.  

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 Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, 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 7537-2020.
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