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Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 17:00-17:25

Beslutande 
närvarande

Elwe Nilsson (M) (ordförande), Sven-Olof Ekström (S), Ewa Thorin (M) 
§§51-66, Per-Everth Staff (C), Mattias Torkelsson (KD), Anette Karlsson
(S), Bo Brandt (SD), Tomas Kullström (M) §§47-50 ersätter Ewa Thorin
(M), Michel Louis (KD)  ersätter Robert Lee (L), Peter Bergmiller (MP)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Tomas Kullström (M) §§51-66, Birgitta Skärborn (M), Hans Boström (S), 
Simon Solberg (SD)

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Sandra Wargclou (Miljöchef), 
Senad Glamocak (Bygglovschef)

Paragrafer §§47-66

Justerande Sven-Olof Ekström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Elwe NIlsson (M)

Justerande _______________________ 
Sven-Olof Ekström (S)
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ÄRENDELISTA
§47 Val av justerare
§48 Fastställande av dagordning
§49 Verksamheten informerar
§50 Begäran om ändring av nämndbeslut, Kragsta 1:7
§51 Föreläggande om att inkomma med en preciserad avvecklingsplan för Gillinge 1:4
§52 Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning

§53
ANGARNS-LUNDBY 1:44 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/LSS-
boende (BYA/BTA 553 m²)samt byggnad för vattenrening(BYA 13m²), Dnr SHBG 
2020–000107

§54 BÄLLSTA 2:1144 (FÅGELSÅNGSVÄGEN 6) Förslag till skyltprogram, Dnr SHBG 2020–
000236

§55 BÄLLSTA 2:579 (ARTILLERIVÄGEN 13) Tillsyn-olovligt ändrad användning till tillfällig 
vistelse

§56 BYLE 1:1 (FRÖSUNDA-BYLE 1) Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Dnr 
SHBG 2020-000160

§57 KÅRSTA-GILLBERGA 6:1 (KÅRSTA-GILLBERGA 6) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus o komplementbyggnader, Dnr SHBG 2019–000516

§58 KRAGSTA 1:87 (KRAGSTA BY 5) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000147

§59
LINGSBERG 1:11 (STORTORPSVÄGEN 22) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2020–
000060

§60 LÖVSÄTTRA 1:114 (LÖVSÄTTRAVÄGEN 9) Ansökan om bygglov för nybyggnad av två 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000062

§61 UBBY 1:16 (HAGALUNDSVÄGEN 1) Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2020–000207

§62 UBBY 1:33 (MOLNBYVÄGEN 9) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000175

§63 VALLENTUNA-EKEBY 2:238 (GALGBACKSVÄGEN 7) Tillsyn – Dagvattenproblematik- 
markarbeten, Dnr SHBG 2018-000324

§64 ÅTTESTA 4:2 (ÅTTESTA 12) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2019-000569

§65 Redovisning av delegationsbeslut
§66 Anmälningar för kännedom
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§ 47
Val av justerare

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S)  att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 48
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 49
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Trängseltillsyn maa Corona
 Aktuella planer
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§ 50
Begäran om ändring av nämndbeslut, Kragsta 1:7 (BMN 2020.044)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att inte ändra föreläggande gällande 
försiktighetsmått vid vedeldning på fastigheten Kragsta 1:7, diarienummer 2017-736, 
beslutsdatum 2018-04-27, i enlighet med bilaga.

Ärendebeskrivning
Efter klagomål om störning från lukt som uppstod vid eldning på Kragsta 1:7 fattade nämnden 
år 2018 beslut på delegation om försiktighetsmått vid eldning på fastigheten, som innebar 
följande:

1. Eldning får endast ske när vinden blåser från väst, sydväst, syd och sydost,
2. Eldning får inte ske vid inversion,
3. Eldning får endast ske med torr ved.

Reglering av eldningen skulle inte gälla vid allmänna strömavbrott som varar längre än en 
timme. Beslutet överklagades inte och gäller därför idag. Efter att ett nytt klagomål kommit in 
under hösten 2019 har en av fastighetens fyra delägare har begärt att beslutet helt ska tas bort. 
Miljöavdelningen har granskat ärendet på nytt och finner att ingen ny information inkommit, 
och att ett föreläggande fortfarande är motiverat enligt samma hänvisning som tidigare.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-18, begäran om ändring av nämndbeslut
 Beslutsförslag
 Föreläggande om försiktighetsmått, dnr 2017-736
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§ 51
Föreläggande om att inkomma med en preciserad avvecklingsplan för 
Gillinge 1:4 (BMN 2020.038)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun förelägger Turebergs Åkeri AB, med 
organisationsnummer 556659-9311:
1. att inkomma med en precisering i form av en situationsplan och sektionsritning över hur det
slutliga färdigställandet ska se ut för det område på Vallentuna Gillinge 1:4 där verksamhet i
form av avfallshantering och krossverksamhet har bedrivits enligt kartbilaga 1. Preciseringen
ska också innehålla en uppskattning av hur många kubikmeter av materialet i de
terrassliknande arbetsytorna som behöver bortskaffas inom ramen för det slutliga
färdigställandet och hur många kubikmeter material som behövs för att återskapa naturliga
terrängformationer. Preciseringen ska redovisas till bygg- och miljötillsynsnämnden senast 2
månader efter att beslutet har vunnit laga kraft.

2. att preciseringen ska redovisas till bygg- och miljötillsynsnämnden senast 2 månader efter
att beslutet har vunnit laga kraft.

3. 2. att punkt 1 förenas med ett löpande vite om 100 000 kr för varje månad som bolaget
underlåter att följa föreläggandet.
Rättelse 2020-07-03, felaktigt formulerat beslut i ursprungsbeslutet

Beslutet kan överklagas. Hur man överklagar framgår av särskild information.

Ärendebeskrivning
På fastigheten Gillinge 1:4 har sedan 2008 bedrivits miljöfarlig verksamhet i form av 
mellanlagring av icke-farligt avfall, krossverksamhet mm. Tillsynsmyndigheten bedömning är 
att betydligt mer massor har tagits in på anläggningen än vad som har gått ut från 
anläggningen. Stora volymer schaktmassor är deponerade i terassliknande arbetsytor som har 
byggts upp och som tydligt avviker från de naturliga terräng-formationerna inom fastigheten. 
Det här strider mot den mellanlagringsverksamhet som bolaget har anmält att den ska bedriva, 
mellanlagringsverksamheten har delvis kommit att bli deponeringsverksamhet.

Tillsynsmyndigheten har därför försökt förmå verksamhetsutövaren att avveckla 
verksamheten och ta bort deponerade massor. Föreläggandet har dock, efter överklagan av 
verksamhetsutövaren, återförvisats till tillsynsmyndigheten på grund av att det inte har varit 
tillräckligt preciserat vad verksamhetsutövaren ska göra för att efterkomma föreläggandet, se 
bilaga 2. Tillsynsmyndigheten har hörsammat överprövande myndighets synpunkter och har i 
aktuellt föreläggande preciserat beslutspunkterna i enlighet därmed.
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Adressaten för det tidigare föreläggandet, Trosa Jord och Grus AB, försattes i konkurs 12 
augusti 2019 och bolaget som juridisk person har upphört att existera. Inga återställandekrav 
kan därför riktas mot Trosa Jord och Grus AB utan får istället riktas mot moderbolaget 
Turebergs Åkeri AB, som tillsynsmyndigheten menar, har haft ett bestämmande inflytande 
över dotterbolaget sedan åtminstone 2015 och att det därför är både skäligt och rimligt att 
rikta ansvarsutkrävande mot moderbolaget som har haft både juridisk rådighet och faktisk 
inflytande över dotterbolagets verksamhet på aktuell fastighet.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
• Föreläggande om att inkomma med en preciserad avvecklingsplan för Gillinge 1:4
• Kartbilaga 1. Gillinge 1_4
• Lst beslut om överklagan 20190412
• Yttrande från Turebergs Åkeri AB på förslag till beslut Rättelse 2020-07-03,

handling felaktigt ej dokumenterad i ursprungsbeslutet
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§ 52
Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (BMN 2020.045)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att: 
1. fastställer delegationsordning enligt bilaga.

2. ge ordförande i uppdrag att fastställa delegationsordning enligt bilaga 2 när/om Riksdagen 
antar lagförslaget.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning
 Bilaga 1 - Förslag delegationsordning BMN
 Bilaga 2 - Förslag delegationsordning BMN för ärenden enligt lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020
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§ 53
ANGARNS-LUNDBY 1:44 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus/LSS-boende (BYA/BTA 553 m²)samt byggnad för 
vattenrening(BYA 13m²), Dnr SHBG 2020–000107 (BMN 2020.029)

Beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för ett flerbostadshus samt byggnad för vattenrening.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Linda 
Molinder. Hon är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med RISE Certifiering, 
behörighetsnummer: C000628 och är certifierad till 2024-06-19.

Avgiften för bygglovet är 65 190 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning

Det har 2020-02-19 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus/LSS-boende samt en byggnad för vattenrening. Flerbostadshuset 
ska uppföras i ett plan och upptar en byggnadsyta om 553 m² samt en byggnad för 
vattenrening om cirka 13m².

Fastighetens storlek är 5350 m² och är belägen cirka 7 km öster om centrala Vallentuna. 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, inte heller några andra 
kommunala intressen, men bedöms var belägen inom så kallad ”sammanhållen bebyggelse”.

Fastighetsbildningen har föregåtts av förhandsbesked med diarienummer: SHBG 2018–
000042. I det ärendet prövades två stycken enbostadshus med annan placering. På grund av de 
ändrade förutsättningarna i ärendet har ärendet remitterats till Trafikverket, 
Socialförvaltningen, miljöavdelningen och Länsstyrelsens kulturenhet.

Trafikverkets erinringar har bemötts och justerats. De punkter som sammanfattningsvis 
berördes var buller, riskbedömning och in/utfart. Trafikverket har nu inget att erinra mot 
bygglovet.

Socialförvaltningens bedömning att nuvarande och planerade gruppbostäder LSS 9:9 
sammanställda i lokalförsörjningsprognosen 2020-2029 kommer tillgodose kommunens 
behov den kommande 10-årsperioden. Socialförvaltningen anser att kommunen för 
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närvarande inte är i behov av en gruppbostad LSS 9:9 på den angivna fastigheten för att 
tillgodose kommunens behov av platser sett till denna biståndsform.

Sökande anser att det ligger i sakens natur att nya LSS-boenden inte skulle planeras om 
verksamhetsutövaren hade gjort bedömningen att det inte finns någon efterfrågan på 
bostäderna. Och gör sin behovsbedömning på Storstockholm och inte enbart lokalt på 
Vallentuna.

Samtliga remissvar och yttrande finns i sin helhet bifogade som bilagor till detta beslut.

Grannhörande är gjort mellan 2020-04-15 och 2020-04-30 och ingen erinran mot bygglovet 
har inkommit.

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden inte strider mot gällande översiktsplan 
2040 och bedöms inte heller strida mot övrig bygglaglagstiftning.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskkrivelse 2020-05-26 SHBG 2020-107
 Tjänsteskrivelse bygglov
 BMN-översiktlig karta
 BMN-Situationsplan.
 BMN-Planritning.
 BMN-Fasad öster och norr.
 BMN-Uppdaterad markplanering med flyttat uteplats (pga buller).
 BMN-Remissvar från miljöavdelningen.
 BMN-Remissvar med erinran- Trafikverket Ankom 2020-03-11.
 BMN-komplementbyggnad för vattenrening.
 BMN-Bullerutredning Angarns-Lundby 1-44 Vallentuna
 BMN-Bemötande från sökande- Riskbedömning, buller, placering och in-utfart.
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 BMN-Bemötande från sökande- ljudnivå och ny placering av uteplats.
 BMN- Utlåtande av sakkunnig tillgänglighet.
 BMN- svar från socialförvaltningen på sökandes bemötande.
 BMN- Socialförvaltningens remissvar med erinran mot bygglovet.
 BMN- Remissvar - Länsstyrelsen utan erinran avseende placeringen.
 BMN- Från Länsstyrelsen i föregående ärende.
 BMN-Verksamhetsbeskrivning.
 BMN-Sökandes dialog beträffande vattenuttag.
 BMN-Sökandes bemötande av socialförvaltningens remissvar med erinran.
 BMN-Svar från Trafikverket utan erinran mot bygglovet.
 BMN-Svar från trafikverket med erinran på återremissen. Ankom 2020-05-05.
 BMN- Fasad Väster och Söder.
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§ 54
BÄLLSTA 2:1144 (FÅGELSÅNGSVÄGEN 6) Förslag till skyltprogram, Dnr 
SHBG 2020–000236 (BMN 2020.020)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att fastställa skyltprogamet enligt förslag.

Avgiften för bygglovet är 4920 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Det har 2020-03-24 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om förslag till 
skyltprogram för fastighet Bällsta 2:1144.

För fastigheten gäller detaljplan ” D20040719_Fågelsångens företagspark” med aktnummer: 
0115-P04/0621.

Detaljplanen anger att ”Riktlinjer för gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för 
utformning av bebyggelse och yttre miljö”

I detaljplanens gestaltningsprogram framgår bland annat följande:
”Bebyggelse på fastigheten i hörnet Arningevägen/Bällstabergsvägen ska utformas med 
särskild omsorg med hänsyn till läget vid entrén till den bebyggda delen av tätorten och 
Bällstabergsvägen.
Skyltningen ska samordnas genom att skyltar samlas/placeras och måttsätts på ett sätt som 
innebär att skyltningen integreras i arkitekturen. Lysande och blinkade skyltar ska undvikas. 
Fristående skyltar undviks. Om många företag vill ha skyltar mot vägar och infart ska 
skyltarna samlas på en gemensam skyltställning. Skyltprogram för fastigheten ska redovisas 
vid bygglovsprövning.”

Med anledning att skyltprogram inte redovisats vid uppförandet av byggnaden och att det 
först nu är angeläget att få riktlinjer att förhålla sig efter, har bygg- och miljötillsynsnämnden 
efterfrågat ett tydligt skyltprogram.

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att förslaget inte strider mot 
gestaltningsprogrammet eller övrig bygglagstiftning och fastställer förslaget som ett gällande 
skyltprogram. Skyltprogrammet ska därför också följas vid ansökan om skyltning.

Till denna del finns tjänsteskrivelsen bifogad i sin helhet.
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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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 BMN-Fasader söder lokal 1-23 och 29-39
 BMN-Fasad Öster lokal 24-39, Fasad väster lokal 24-39, Fasad norr lokal 1-23, Fasad

norr lokal 24-28.
 BMN-Fasad Väster lokal 1-23, fasad Öster 1-23
 BMN- Skyltlägen med förskrifter på mått och placering på fasaden.
 BMN- Situationsplan med lokalnummer
 BMN- Ritning på entrèskylten vid infart Fågelsångsvägen.
 BMN-Skytltritning-BÄLLSTA INDUSTRIPARK -Bilaga 1
 BMN-Skyltföreskrift för skyltplats A-E, 1-2 med företagslogga. Bilaga 2.
 BMN-Skyltföreskrift för skylt på gavel eller a-e 1-2 med företagslogga. Bilaga 3
 BMN-Skyltföreskrift där skylttyper och mått  framgår., Bilaga 4
 BMN-Fotomontage på orienteringsskylt vid entrén
 Tjänsteskrivelse bygglov
 Tjänsteskrivelse 2020-05-14 Bällsta 2:1144
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§ 55
BÄLLSTA 2:579 (ARTILLERIVÄGEN 13) Tillsyn-olovligt ändrad användning 
till tillfällig vistelse (BMN 2020.039)
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Sammanfattning

Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på www.vallentuna.se då det 
inte bedöms vara förenligt med dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin 
helhet kontakta registrator.
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§ 56
BYLE 1:1 (FRÖSUNDA-BYLE 1) Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000160 (BMN 2020.034)

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 17 835 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 och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-03-17 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Aktuell placering ligger inom sammanhållen bebyggelse och ingår inte i 
område med riksintresse, detaljplan eller områdesbestämmelser.
Miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer kunna lösas för 
planerad fastighet.
Ägare till fastigheterna BYLE 1:1, 1:3, SOLSTA 5:1, 6:1, 7:1, VREDA 1:21, 1:34 och 1:39 
har remitterats i ärendet.
Ägare till fastigheterna BYLE 1:1, 1:3, SOLSTA 6:1, 7:1, VREDA 1:34 och 1:39 har inget att 
erinra mot sökt åtgärd.
Ägare till fastigheten SOLSTA 5:1 hade erinringar angående avloppet.
Ägare till fastigheten VREDA 1:21 hade erinran om fastighetsgränserna.
Avloppets placering kommer inte vara placerat enligt grannhörandet.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 Förhandsbesked, 2020-05-27
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Karta BYLE 1_1
 Situationsplan BYLE 1_1
 Remissvar Miljö
 Yttrande SOLSTA 5_1
 Yttrande VREDA 1_21
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§ 57
KÅRSTA-GILLBERGA 6:1 (KÅRSTA-GILLBERGA 6) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus o 
komplementbyggnader, Dnr SHBG 2019–000516 (BMN 2020.027)

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.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-08-29 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
tre enbostadshus och tre komplementbyggnader. Aktuell placering ligger cirka 2 km nord, 
nordväst om Kårsta kyrka och samhälle. Fastigheten angränsar till Norrtälje kommun och 
berör inte några riksintressen eller utpekande av kommunala intressen.

2019-09-12 skedde ett platsbesök där sökande presenterade och diskuterade lösningar. 
Ansökan omarbetades och ett grannhörande skedde därefter. Fyra fastighetsägare inkom med 
erinringar mot förslaget. Erinringarna kommunicerades med sökande. Flera av dem uttryckte 
oro för vattentillgången, så sökande tog beslutet att göra en vattenutredning. 
Vattenutredningen visade god tillgång och ärendet bedömdes fullständigt när 
provpumpningsanalysen inkom 2020-05-20.

Övriga erinringar är bemötta och justerade och finns som bilaga till beslutet.

Sökande har lagt stor vikt på att uppnå en bra fastighetsbildning. Det har uppnåtts av bland 
annat genom att planera byggnadernas placering efter topografi, väderstreck och 
rumsorientering. Placeringarna är valda för skapa respektavstånd till befintliga bostäder. 
Tillfartsväg och vändplats är enligt kommunens riktlinjer.

Åtgärden är förenlig med riktlinjerna för bebyggelse på landsbygden som avses i kommunens 
översiktsplan 2040: Åtgärden bedöms som smärre komplettering av bebyggelsen. Tomtstorlek 
större än 2000 kvadratmeter. Grundvatten ska skyddas mot föroreningar och överutnyttjande.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet till denna del av tjänsteskrivelsen.

Yrkanden
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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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  2020-05-26 SHBG 2019-516
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 BMN-Karta med placering av byggnader, väg, brunnen och minireningsverk.
 BMN-Redogörelse för bebyggelsen samt bemötande på inkomna erinringar.
 BMN-Översiktlig karta 1.
 BMN-Översiktlig karta 2.
 BMN-Översiktlig karta 3.
 BMN-Översikligt ortofoto-karta 4.
 BMN-Remissvar från miljöavdelningen.
 BMN-Remiss Svar  med erinran, KÅRSTA-GILLBERGA 6-6.
 BMN-Remiss Svar  med erinran, KÅRSTA-GILLBERGA 6-5.
 BMN-Remiss Svar  med erinran, KÅRSTA-GILLBERGA 6-4
 BMN-Remiss Svar  med erinran, KÅRSTA-GILLBERGA 2-22
 BMN-provpumpning_lott_B
 BMN-provpumpning_lott_A_
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§ 58
KRAGSTA 1:87 (KRAGSTA BY 5) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000147 (BMN 
2020.028)

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 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-03-10 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Skålhamravägen 
K 71).

Platsbesök gjordes 2020-03-19 där det konstaterades att förslaget inte var förenligt med 
anpassning till omgivningen. Förslag på andra placeringar diskuterades och sökande inkom 
förslag på andra placeringar. I diskussionen framkom det att det stått en byggnad på ett av 
ställena som föreslogs. Förslaget bedömdes vara förenligt med kap. 2 och översiktsplan.

Förslaget remitterades till kulturförvaltningen som kan medge placeringen under förutsättning 
att byggnaden anpassas till befintlig bebyggelse.

På grund av att våra kartskikt visade att det finns en fornlämning intill föreslagen placering 
remitterades Länsstyrelsen som svarade: ”Vår bedömning är att fornlämning L2014:2943 
(stensträng) inte berörs av det planerade arbetet. Tänkt placering av hus är även på tidigare 
bebyggd plats.”

Grannar är hörda mellan 2020-04-28 och 2020-05-08. Ingen erinran mot förhandsbeskedet har 
inkommit.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-26 SHBG 2020-147
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 BMN-Karta från sökande.
 BMN- Karta med förslag på husplacering.
 BMN-Översiktlig karta 1
 BMN-Översiktlig karta 2.
 BMN-Översiktlig karta 3.
 BMN-Foto på ursprunglig byggnad från sökande
 BMN- Förslag på hustyp.
 BMN-Remissvar från kulturförvaltningen.
 BMN- Från länsstyrelsen ang fornlämning.
 BMN-Remissvar från miljöavdelningen ang VA.
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§ 59
LINGSBERG 1:11 (STORTORPSVÄGEN 22) Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader, Dnr 
SHBG 2020–000060 (BMN 2020.031)

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 15 439 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-01-31 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande tre 
enbostadshus och tre komplementbyggnader. Av kartan och dialog med sökande framgick det 
att det senare skulle bebyggas mer än ansöktes, vilket även styrktes av den väg som skulle 
anläggas.

Åtgärden bedömdes strida mot två punkter i översiktsplanens riktlinjer för bebyggelse på 
landsbygden.
1. Tomter för bebyggelse ska om möjligt ha en tomtstorlek större än 2000 kvadratmeter
2. Planläggning krävs om en grupp bostäder succesivt byggs, vilket därmed inte är att betrakta 
som komplettering.

Ärendet kommunicerades med sökande och platsbesök skedde därefter tillsammans med 
kulturförvaltningen 2020-02-20. Sökande omarbetade förslaget och det bedömdes vara 
förenligt med översiktsplanen och bygglagstiftningen. Sökande har också visat att väg med 
vändplats kommer anordnas så att avfall-och slamtömningsfordon samt eventuella 
räddningsfordon har tillräckligt utrymme enligt kommunens föreskrifter.

Efter det omarbetade förslaget inkom 2020-04-28 återremitterades det till kulturförvaltningen. 
Ärendet bedömdes vara fullständigt 2020-05-19.

Grannar på Lingsberg 1:10, 1:116, 1:2, 1:85 är hörda mellan 2020-04-28 och 2020-05-08. 
Ingen erinran mot förhandsbeskedet har inkommit.

Åtgärden är förenlig med riktlinjerna för bebyggelse på landsbygden som avses i kommunens 
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översiktsplan 2040: Åtgärden bedöms som smärre komplettering av bebyggelsen. Tomtstorlek 
större än 2000 kvadratmeter. Grundvatten ska skyddas mot föroreningar och överutnyttjande.

Bygg-och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-26 SHBG 2020-60
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 BMN- Karta från sökande.
 BMN-Översiktlig karta 1.
 BMN-Översiktlig karta 2.
 BMN-Översiktlig karta 3.
 BMN-Remissvar från miljöavdelningen ang VA.
 BMN-Delegationsbeslut (kulturnämnden)
 BMN- Remissvar-yttrande kulturförvaltningen.
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§ 60
LÖVSÄTTRA 1:114 (LÖVSÄTTRAVÄGEN 9) Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av två enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000062 (BMN 
2020.035)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30-32 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att sökta åtgärden inte kan tillåtas. Beslutet fattas med hänvisning till att 
områdets markanvändning måste prövas genom planläggning i enlighet med 4 kap. 2 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 22 140 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden bedöms inte som en sådan smärre komplettering till befintlig bebyggelse som avses 
i gällande översiktsplan 2040,Vallentuna kommun, som blev antagen av kommunfullmäktige 
den 27 augusti 2018.
Den föreslagna åtgärdens lämplighet på platsen måste bedömas utifrån ett helhetsperspektiv 
för hur området ska utvecklas som helhet.
Många avstyckningar i området har godtagits genom tidigare beslut utan krav på 
planläggning. Att ytterligare förtäta området innebär att planläggning försvåras.
Åtgärden bedöms behöva prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § PBL för att
klargöra lämplig täthet för området utifrån hur kommunen och boende i området vill
att området ska utvecklas.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Lövsättra 1:114 areal är 2952 m2. Efter beviljade Attefallsåtgärder finns det idag 
ett tvåbostadshus, ett komplementbostadshus och två förråd på fastigheten.
Sökande vill ändra förråden på fastigheten till två enbostadshus.
Fastigheten Lövsättra 1:114 är för liten för tre huvudbyggnader, som enbostadshus kan de 
ligga till grund för ny fastighetsbildning och Attefallsåtgärder. En fastighet utanför planlagt 
område bör vara minst 2000 m2 för ett en- eller tvåbostadshus.
Åtgärden bedöms behöva prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § PBL för att
klargöra lämplig täthet för området utifrån hur kommunen och boende i området vill
att området ska utvecklas.

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

Beslutsunderlag
 Nybyggnad två enbostadshus, 2020-05-27
 tjänsteskrivelse bygglov
 Lövsättra översiktkarta
 situationsplan Lövsättra 1_114
 Plan- och fasadritningar
 Sektion
 Beviljat förråd 1
 Beviljat förråd 2
 Svar på tjänsteskrivelse
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§ 61
UBBY 1:16 (HAGALUNDSVÄGEN 1) Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2020–000207 
(BMN 2020.030)

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 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-04-02 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
två enbostadshus med två komplementbyggnader. Aktuellt område ligger längs 
Lindholmsvägen mellan centrala Vallentuna och Lindholmen.

Platsbesök gjordes den 7/4-2020 där det konstaterades att de föreslagna gränserna behövdes 
omarbetas. Främst för att skapa ett naturligare avstånd från stamfastighetens huvudbyggnad 
(omnämns i riksantikvarieämbetet). Sökande har även informerats om att ny bebyggelse 
kommer behövas anpassas för att bibehålla karaktären i området.

På grund av markens beskaffenhet är lera och byggnaderna placering har stor vikt lagts på att 
visa att man kommer leda bort dagvatten. Förslaget är att kulvertera befintligt dike samt skapa 
nya avledande diken intill vägen och de nya fastigheterna.
Sökande har också visat att väg med vändplats kommer anordnas så att avfall-och 
slamtömningsfordon samt eventuella räddningsfordon, allt enligt kommunens föreskrifter.

Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa. Beträffande vatten så anger man att 
fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter och därför 
förespråkar man en provborrning.

Berörda sakägare har blivit hörda till och med 2020-05-22, ingen har haft någon erinran 
beträffande vattentillgången och vi har inte fått några övriga indikationer på att grundvattnets 
flöde inte är tillräckligt. Varför det istället får anses tillräckligt att det säkerställs inför 
bygglovets startbesked.
Fastighetsägare till Ubby 1:22 har inkommit med en erinran: ”När det gäller diket som ska 
förläggas med markrör är det viktigt att resterande del av diket klarar av ev. ökat flöde i 
vattenmängd. Diket fortsätter som det ser ut i en gammal betongtrumma över tomten Ubby 
1:22 för att sedan mynna ut i diket längs med Lindholmsvägen.”
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Bygg-och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning avseende placering av byggnaderna och med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden. När bygglov inkommer ska byggnaderna uppfylla kraven på anpassning 
till omgivningen samt natur- och kulturvärdena på platsen.

Bygg-och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivele 2020-05-26 SHBG 2020-207
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 BMN-Karta med byggnader, väg, kulvertering samt placering av brunn och 

reningsverk.
 BMN-Foto 1 från platsbesök 2020-04-07.
 BMN-Foto 2 från platsbesök 2020-04-07 dike som ska kulverteras.
 BMN-Foto 3  från platsbesök 2020-04-07 där stamfastighetens huvudbyggnad syns.
 BMN-Beskrivning på utförandet för att uppnå en bra fastighetsbildning.
 BMN-Foto 4  från platsbesök 2020-04-07 där närmsta granne i norr byggnader syns.
 Översiktlig karta 1.
 Översiktlig karta 2.
 Översiktlig karta 3.
 BMN-Remissvar från miljöavdelningen
 BMN- Erinran från Ubby 1-22
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§ 62
UBBY 1:33 (MOLNBYVÄGEN 9) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000175 (BMN 2020.033)

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 12 915 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 och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte strider mot gällande styckningsplan 01-APL-789 från 
1944-10-26.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-03-20 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Aktuell placering ligger inom gällande styckningsplan 01-APL-789 från 1944-
10-26.

Miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer att kunna lösas på 
fastigheten Ubby 1:33 enligt bifogad situationsplan.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förhandsbesked, 2020-05-27
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Karta Ubby 1_33
 Situationsplan
 Remissvar miljö gällande Ubby 1_33
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§ 63
VALLENTUNA-EKEBY 2:238 (GALGBACKSVÄGEN 7) Tillsyn – 
Dagvattenproblematik- markarbeten, Dnr SHBG 2018-000324 (BMN 
2020.040)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 20 §, plan- och bygglagen 
(2010:900), att förelägga ägaren till fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:23, Rönnberg Holding 
AB med org.nr 556177–7060, att senast inom sex månader från det att beslutet vunnit laga 
kraft vidta rättelse på så vis att dagvattnet från fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238 
omhändertas lokalt så att det inte innebär en olägenhet för fastigheten Vallentuna-Ekeby 
2:234.

Med stöd av 11 kap. 37 § plan- och bygglagen förenas föreläggandet om rättelse med ett vite 
för de ovan nämnda fastighetsägare om 500 000 kronor.

Underlåter nämnda fastighetsägare detta förpliktas han att utge löpande vite om 25 000 
kronor. Nämnda fastighetsägare förpliktas vidare att utge samma belopp vardera för varje 
period om tre månader, räknat från den dagen rättelse senast skulle ha vidtagits d.v.s. två 
månader den dag beslutet har vunnit laga kraft, under vilken tid åtgärden inte har utförts.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser beslut om föreläggande att omhänderta dagvatten lokalt så att olägenhet inte 
uppstår för berörd granne.

Den 18 april 2018 inkom ett klagomål gällande tidigare utförd utfyllnad som skapade ett stort 
dagvattenproblem.

Den 27 juni 2018 skickade bygglovsavdelningen ett brev till fastighetsägaren. 
Fastighetsägaren fick då möjlighet att bemöta det klagomål som skickats in.

Den 10 augusti inkom fastighetsägaren med ett yttrande, där anförs det att den markutfyllnad 
som nämns i klagomålet har varit föremål för behandling
I Mark- och miljödomstolens dom med mål nr B 5295-15. Domstolen kom fram till att det i 
målet framställda kravet från A4 On Line AB var preskriberat.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad som bilaga.

Yrkanden
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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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-05-27
 Situationsplan
 Mögelskador av nyrenoverad vägg
 Mögelskador av nyrenoverad vägg - 2
 Foto 1.pdf
 Fors av dagvatten
 Fors av dagvatten 2
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§ 64
ÅTTESTA 4:2 (ÅTTESTA 12) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus, Dnr SHBG 2019-000569 (BMN 2020.037)

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 10 782 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 och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-09-20 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Aktuell placering ligger inom sammanhållen bebyggelse, omfattas inte av 
detaljplan, områdesbestämmelser eller något riksintresse.
Miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer kunna lösa för
planerad bostad på ÅTTESTA 4:2.
Ägare till fastigheterna BERG 1:10, SKRÄVSTA 1:5, 1:16, TARBY 2:2, 2:3, ÅTTESTA 
2:13, 4:2 och 4:3 har remitterats för sökt åtgärd.
Ingen erinra har inkommit.

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 bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förhandsbesked, 2020-05-27
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Karta Åttesta 4_2
 Sit. plan del av Åttesta 4_2
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 Ärende BMTN-2020-708 - Remissvar 2019-000569, Åttesta 4_2
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§ 65
Redovisning av delegationsbeslut

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

Beslutsunderlag
 BMN 2020.001-9  Miljöavdelningens delegationslista 2020-04-27 till 2020-05-26
 BMN 2020.001-10  Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-04-27 till 2020-05-27
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§ 66
Anmälningar för kännedom

Beslutsunderlag
  Länsstyrelsens beslut angående överklagande av avgift för avskrivning av 

bygglovsärende, Kårsta-Gillberga 6:5
  Överklagande av slutbesked, Vallentuna-Nyby 1:81 (SHBG 2015-000957)
 BMN 2019.052-15  Länsstyrelsens beslut gällande överklagande av negativt förhandsbesked 

för nybyggnad av fritidshus, Stora Mällösa 1:12 (SHBG 2019-000207)
 BMN 2020.017-7  Överklagande av beslut om bygglov, Bällsta 2:1296 (SHBG 2020-

000012)
  Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om gödselhantering, Ösby 2:6 

och Ösby 2:7
 BMN 2019.043-5  Mark- och miljööverdomstolens beslut i mål M 13646-19, utdömande av 

vite; nu fråga om prövningstillstånd och återförvisning, Uthamra 1:7
  Mark- och miljödomstolens dom i mål M 9096-19, strandskyddsdispens för 

uppförande av bastu, Sjöberg 2:3 (SHBG 2016-000756)
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