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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-18:45

Beslutande 
närvarande

Elwe Nilsson (M) (ordförande), Robert Lee (L), Ewa Thorin (M), Per-
Everth Staff (C) §§39-41, §§43-46, Mattias Torkelsson (KD), Anette 
Karlsson (S), Bo Brandt (SD), Tomas Kullström (M) §42 ersätter Per-
Everth Staff (C) pga jäv, Hans Boström (S)  ersätter Sven-Olof Ekström 
(S), Peter Bergmiller (MP)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Tomas Kullström (M) §§39-41, §§43-46, Birgitta Skärborn (M), Michel 
Louis (KD)

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Sandra Wargclou (Chef 
Miljöavdelningen), Senad Glamocak (Bygglovschef), Mi Karnstedt (Chef 
för Stabsavdelningen)

Paragrafer §§39-46

Justerande Anette Karlsson (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________ 
Elwe Nilsson (M)

Justerande _______________________ 
Anette Karlsson (S)
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-05-19
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ÄRENDELISTA
§39 Val av justerare
§40 Fastställande av dagordning
§41 Verksamheten informerar

§42 BACKA 9:1 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan BYA 300 kvm och 
fasadändring av affärslokal, Dnr SHBG 2020-000166

§43 Backa 15:3, ansökan om förhandsbesked för vattenreservoar och 
tryckstegringsstation, Dnr SHBG 2019-603

§44 Redovisning av delegationsbeslut
§45 Anmälningar för kännedom
§46 Tertialuppföljning januari-april 2020 Bygg- och miljötillsynsnämnden
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§ 39
Val av justerare

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Anette Karlsson (S) att justera protokollet jämte 
ordförande. 
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-05-19
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§ 40
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs  med följande ändring:

• ärende  8 "Föreläggande om att inkomma med en preciserad avvecklingsplan för Gillinge 
1:4 " lyfts ur dagordningen

i  övrigt i enlighet med utskick. 
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§ 41
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Aktuella planer
 Statistik bygglov
 Trängseltillsyn maa Corona
 Dieselaggregat till pumpstation Vallentunasjön
 Ljusskylten på parkeringen
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§ 42
BACKA 9:1 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan BYA 300 
kvm och fasadändring av affärslokal, Dnr SHBG 2020-000166 (BMN 
2020.021)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 c § 1. Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för tillbyggnad av entresolplan och fasadändring av 
affärslokal.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Tom Cidell. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med 
behörighetsnummer SC0672-11.
Avgiften för lovet är 74 650 kronor. Avgiften kommer att faktureras separat enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.

Anteckning
Per-Everth Staff  (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Han ersätts av Tomas Kullström 
(M).

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller tillbyggnad av ett entresolplan och fasadändring av butikslokal. Enligt 
gällande detaljplan får butiken endast byggas i en våning. Byggnadshöjden är planenlig. 
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer 
av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. 
Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 31 c 1. PBL.

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

Beslutsunderlag
 Planritning Entresol
 Planritning Entre
 Karta Backa 9_1 Butik
 Backa 9:1 Bygglov tillbyggnad, beviljas
 tjänsteskrivelse bygglov
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 Sektionsritning
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§ 43
Backa 15:3, ansökan om förhandsbesked för vattenreservoar och 
tryckstegringsstation, Dnr SHBG 2019-603 (BMN 2020.010)

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

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

Skäl för beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap PBL.
Ansökt åtgärd bedöms tillgodose ett angeläget gemensamt behov och ett allmänt intresse.

Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs 
tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked.

Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 § PBL, bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga; ”Hur man överklagar bygg- och miljötillsynsnämndens beslut”)

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

Vattenreservoaren planeras rymma 2-300 m3 vatten. Den ska vara ca 10 m i diameter och ca 4 
m hög. Möjlighet till att så mycket som möjligt gräva ner reservoaren ska eftersträvas. 
Eftersom större delen av tätbebyggelsen i Kårsta är högt belägen, måste Vallentunavatten AB 
bygga en tryckstegringsstation i anslutning till den planerade vattenreservoaren. 
Tryckstegringsstationen kommer att säkerställa det optimala trycket för fastigheter inom 
området.
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Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutade den 17 mars 2020 § 19 att ta ur ärendet från 
dagordningen. Region Stockholm/Trafikavdelningen avrådde kommunen från beslut om 
förhandsbesked i en ny skrivelse den 17 mars 2020.

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

Beslutsunderlag
 Backa 15:3, ansökan om förhandsbesked f
 Nytt yttrande Region Stockholm
 Kopia av Riskanalys Kårsta reservoar Backa 15.3_Läckage_rev 200414
 Grannyttrande avseende SHBG 2019-000603, fastigheterna Backa 1_9 och Backa 

15_1.pdf(231537) (0)_TMP
 E-post från Trafikförvaltningen
 Riskanalys Kårsta reservoar Backa 15
 Skrivelse från sökanden
 Karta
 Förenklad VA-utredning_Backa 15.3_20190919-24733
 Backa 15_3 översiktlig geo_20191112-27346
 Skrivelse
 Backa 15 3 remissvar Kultur.pdf
 Situationsplan 2019-09-20_20191002-25314
 Remissvar SL
 Remissvar renhållning

9 / 12

ProSale Signing Referensnummer: 6598SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Redovisning av delegationsbeslut

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

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

från Kumla 1:3 (AB193185)
 BMN 2020.001-7  Miljöavdelningens delegationslista 2020-04-06 till 2020-04-26
 BMN 2020.001-8  Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-03-31 till 2020-04-27
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§ 45
Anmälningar för kännedom

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

Beslutsunderlag
 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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§ 46
Tertialuppföljning januari-april 2020 Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN 
2020.032)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner tertialuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter fyra 
månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret.

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

Beslutsunderlag
 Tertialuppföljning januari-april 2020 bygg- och miljötillsynsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2020, BMN
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