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15. Anmälningar för kännedom

Anmälda handlingar
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande  om buller, Vallentuna-Åby 1:143 (2017-000795-

445)
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av föreläggande gällande utfyllnadsmassor, Ösby 

2:6 och Ösby 3:2
     Överklagande, avlopp Broby (BMTN-2020-765)
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av avgift för tillsyn avseende buller och 

vibrationer, Vallentuna-Mörby 1:24
     Rapport, Vallentuna kommuns GDPR-arbete under 2019
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av föreläggande om att vidta åtgärder för 

ledningsläckage, Broby 1:13, 1:17, 1:18 och 1:19 (BMTN 2020-765)
     Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2019
 BMN 2019.012-12    Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga 

nämnder
 BMN 2019.088-4    Kommunfullmäktige, Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 BMN 2020.038-3    Överklagande av föreläggande om att inkomma med en preciserad 

avvecklingsplan för Gillinge 1:4
     Överklagande av beslut om avgift, Bällsta 2:886 (BMTN-2019-1030)
     Beslut i mål P 4841-20 om att inte pröva överklagande om bygglov för garage, Stora Mällösa 1:6
     Överklagande av beslut om förbud av att släppa ut avloppsvatten Angarns-Örsta 8:8
     Överklagande av föreläggande om försiktighetsmått gällande vedeldning, Ekebyvägen 103
 BMN 2020.050-3    Förvaltningsrättens beslut i mål 17643-20, laglighetsprövning enligt 

förvaltningslagen, utsläpp av avloppsvatten i Vallentunasjön
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Enheten för överklaganden
Mathilde Degerfeldt

Luise Schönbeck 
Takpannevägen 207
186 36 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 att lämna klagomål på 
störande buller på fastigheten Vallentuna-Åby 1:143 
i Vallentuna kommun utan åtgärd
Beslut
Länsstyrelsen upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 
21 augusti 2018, Dnr: 2017-000795-445, och återförvisar ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun, nämnden, 
beslutade den 21 augusti 2018, Dnr: 2017-000795-445 (delegationsbeslut), att 
avsluta klagomålsärende gällande klagomål på ett tjutande ljud från Tellusvägen 
mellan fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:73 och Vallentuna-Åby 1:99 i 
Vallentuna kommun. Nämnden angav bl.a. följande som skäl för beslutet. Det 
föreligger inte någon olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken 
i klagandes bostad då det tjutande ljudet endast kan höras utomhus och främst är 
koncentrerat vid Tellusvägen. Med hänsyn till rimlighetsavvägningen i 
miljöbalken (2 kap. 7 §) anser inte nämnden att det är rimligt att förelägga 
verksamheterna i fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:73 och Vallentuna-Åby 
1:99 att utreda och åtgärda det tjutande ljudet enligt 2 kap. 3 § miljöbalken 
eftersom ljudet inte bedöms orsaka olägenhet för människors hälsa. 
Verksamheterna Vallentuna Gymnasium, FastPartner och Sports Club, som har 
sina verksamheter i dessa fastigheter har gjort utredningar för att kunna fastställa 
vad som orsakar det tjutande ljudet utan att få några resultat. Eftersom det tjutande 
ljudet inte hörs inne i bostaden och källan till ljudet inte är känd samt att det inte 
finns riktvärden för liknande ljud vid bostadens uteplats, ska ärendet avslutas utan 
ytterligare åtgärder.
Luise Schönbeck har överklagat beslutet och yrkar, som det får förstås, att 
ärendet inte ska avslutas utan ytterligare åtgärder. Hon har till stöd för sin talan 
anfört bl.a. följande. Det stämmer inte att det tjutande ljudet inte hörs inomhus. 
Hon har uppgett till nämnden att hon inte kan sova med öppet fönster. Ljudet som 
förekommit under hela förra vintern/våren begränsar sig inte till att bara höras 
utomhus utan hörs naturligtvis även inne i bostaden. Ljudet är konstant och det 
går inte att komma undan det. Ljudet blev tidigare tydligare på kvällar och helger. 
Detta måste kunna kvalificeras som en olägenhet enligt 9 kap. miljöbalken. Hon 
blir stressad av att aldrig kunna komma undan ljudet. Någon utredning med 
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avseende på förhållandena hemma hos henne har inte gjorts. Någon måste nu ha 
uppdaterat driftstiden för det aggregat som finns i gymnasiet och som nämns i 
beslutet eftersom det numera är tyst mellan ca kl. 19.00 på kvällen och 06.00 på 
morgonen samt på helgerna. Tjutandet går dock igång igen på morgnarna och hörs 
hela vardagarna.  Det tjuter inte alltid med samma höga ljudnivå som tidigare, 
men oavbrutet, och som en ständigt närvarande och stressande överton. Eftersom 
hon är pensionär är hon hemma på dagarna och vill kunna röra sig och vistas 
utomhus samt ha altandörren öppen. Det tjutande ljudet har pågått under flera år 
och hon har försökt få till en åtgärd. En förnyad utredning måste göras och felet 
måste åtgärdas.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser 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 det ändamålet 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.
Enligt 2 kap. 3 § första stycket 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. Av andra stycket framgår att 
dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
I 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken föreskrivs bl.a. att kraven i 2 kap. 3 § gäller 
i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 
Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig. 
För bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger avseende 
buller i bostäder tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus (FoHMFS 2014:13).

Länsstyrelsens bedömning
Den fråga som länsstyrelsen har att ta ställning till är om nämnden har haft fog för 
sitt beslut att avsluta klagomålsärendet om störande ljud utan vidare åtgärd. För 
att det ska finnas en skyldighet att utföra åtgärder enligt 2 kap. 3 § miljöbalken 
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avseende buller krävs att bullret utgör en olägenhet för människors hälsa i den 
mening som avses i 9 kap. 3 miljöbalken. I förarbetena till miljöbalken anges att 
en sådan bedömning ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en 
olägenhet och inte enbart kan baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda 
fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare än normalt, (se 
prop. 1997/98:45, del 2, s. 109). 
I det aktuella ärendet har klaganden anmält att hon störs av ett tjutande ljud. Det 
tjutande ljudet hörs framför allt utomhus men av handlingarna i ärendet framgår 
att hon ibland även störs av ljudet inomhus. Med avseende på denna anmälan har 
nämnden handlagt ärendet. Nämnden har inte kunnat lokalisera varifrån ljudet 
kommer. 
Klaganden har uppgett att störningen har pågått under lång tid och att det är fråga 
om dagligen återkommande störningar. Störningen kan således inte sägas vara av 
tillfällig natur. Vad gäller omfattningen och källan till störningen finner 
länsstyrelsen att det saknas tillräcklig utredning i ärendet. Någon inspektion har 
t.ex. inte gjorts i klagandens bostad. Det framgår inte heller att någon har varit på 
plats hos klaganden när grannfastighetsägarna har kontrollerat sina fläktar för att 
se om t.ex. avstängning av fläktarna påverkar ljudbilden hos klaganden. 
Utredningen i ärendet är därmed inte tillräcklig för att kunna bedöma huruvida 
olägenhet i miljöbalkens mening föreligger. Nämnden beslut ska därför upphävas 
och ärendet återförvisas till nämnden för vidare handläggning för bedömning av 
huruvida det föreligger en olägenhet, och om så skulle vara fallet om det är rimligt 
att vidta åtgärder för att avhjälpa den. 

Hur man överklagar
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av juristen Mathilde Degerfeldt. I den slutliga handläggningen 
har även miljöhandläggaren Stefan Larsson medverkat. 
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
sbf@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 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 39817-2018.
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Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

1.Håkan Wahlström 
ombud: 
Agnes Larfeldt Alvén
c/o Agnes Advokatbyrå AB
Finnboda Kajväg 15
131 72 NACKA

2. Rolf och Majbritt Degling
Karlsro Ösby 28
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 föreläggande gällande 
utfyllnadsmassor på fastigheten Fridhems Gård 
Ösby 31, Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet på så sätt att punkterna 2-6 i 
föreläggandet får följande lydelser:
2.  Redovisa en karta med placering av samtliga dricksvattenbrunnar inom ett 
avstånd av 300 m från de massor som tillförts fastigheten från och med år 2013.
3. Redovisa ursprung för samtliga massor som tillförts fastigheten Ösby 2:6 från 
och med år 2013, även eventuella massor som mellanlagras, samt volymen för 
respektive massor. Med ursprung menas plats och markanvändning för den plats 
massorna funnits längst tid på, det vill säga inte eventuell mellanlagringsplats. 
Redovisningen ska innehålla en sammanfattning, kartskiss över respektive 
områdes utbredning och volym samt, i förekommande fall, befintliga 
transportdokument.
4. Redovisa ett förslag till provtagningsplan för de massor som tillförts fastigheten 
Ösby 2:6 från och med år 2013 för att klargöra föroreningsinnehåll och lakbarhet 
av förorenande ämnen till yt- och grundvatten samt påverkan på närliggande 
dricksvattenbrunnar. Provtagningsplanen ska innehålla motivering till antalet 
prover utifrån de skilda ursprungen av massorna, samt typen av ämnen som ska 
analyseras och analyssätt. Provtagningsplanen ska tas fram av en oberoende 
miljökonsult.
5. Redovisa en utredning gällande ytavrinning från rasthagarna söder om nya 
stallet mot fastigheten Ösby 3:2 samt, vid behov, förslag på möjliga åtgärder och 
kostnader för dessa.
6. Redovisningarna enligt punkt 1 - 5 ovan ska ha inkommit till miljöavdelningen 
på Vallentuna kommun senast den 31 september 2020.
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Överklagandena avslås i övrigt

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) 
beslutade den 17 maj 2018, DNR 2014-00020-423 att förelägga Håkan 
Wahlström, Fridhems Gård Ösby 31, med organisationsnummer 19580220-0377, 
att 
1. Lämna in markprofildiagram som vart och ett av två kurvor; en för nuvarande 
fyllnadshöjd och en för markhöjden som den var innan utfyllnaderna påbörjades, 
t.ex. år 2012. Mätintervallet ska vara minst varannan meter, och mätosäkerheten 
max +-30 cm. Mätningen av nuvarande höjd kan göras med fältinstrument eller 
fotogrammetriskt med hjälp av data från flygbilder levererade av kommunens 
kart- och mätavdelning. Inmätningen ska utföras av oberoende konsult med 
kompetens inom lantmäterifältmätning/kartografi. På markprofildiagrammen ska 
anges axlarnas enhet, skala, mätosäkerhet, mätmetod och årtal. Detta ska göras på 
följande sträckor (se även ritade linjer i flygfoto bilaga 1): 
a) en linje från södra gaveln på nya stallet mot sydsydväst i gavelns längslinje 
över hela utfyllnaden för rasthagarna och slut i outfylld skogsmark. 
b) en linje från sydvästra gaveln på boningshuset på bostadshuset på fastigheten 
Ösby 2:7 över utfyllnaden för rasthagarna mot västnordväst och sluta i opåverkad 
skogsmark. 
c) en linje med start vid största ekonomibyggnadens västra vägg, mot nordväst i 
längslinje med det nya stallets norra vägg och slut nere vid höjdkurva 37,5 m ö h. 
d) En linje från nya stallets nordvästra gavel norrut nordnordostligt 150 m tills 
grusvägen viker av mot nordost, slutar några meter norr om grusvägen. 
e) en nord-sydlig linje över hagen som ligger direkt norr om fastigheten Ösby 2:5. 
Linjen ska gå i längslinje med östra gaveln på bostadsbyggnaden på fastigheten 
Ösby 2:19, från fastighetsgränsen i söder (mellan Ösby 2:6 och Ösby 2:5) och upp 
till mitten av grusvägen norr om hagen. 
2. Redovisa en karta med placering av samtliga dricksvattenbrunnar inom ett 
avstånd av 300 m från fyllnadsmassorna. 
3. Redovisa ursprung för samtliga massor som lagts ut inom fastigheten Ösby 2:6, 
även det som mellanlagras, samt volymen för respektive massor. Med ursprung 
menas plats och markanvändning för den plats massorna funnits längst tid på, det 
vill säga inte eventuell mellanlagringsplats. Redovisningen ska innehålla en 
sammanfattning, kartskiss över respektive områdes utbredning och volym samt 
transportdokument. 
4. Redovisa en utförlig provtagningsplan för massorna för att klargöra 
föroreningsinnehåll och lakbarhet av förorenande ämnen till yt- och grundvatten. 
Provtagningsplanen ska innehålla motivering till antalet prover utifrån de skilda 
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ursprungen av massorna, samt typen av ämnen som ska analyseras och analyssätt. 
Provtagningsplanen ska tas fram av en oberoende ackrediterad miljökonsult.
5. Redovisa ett förslag för omhändertagande av ytavrinningsvatten från 
rasthagarna söder om nya stallet som klarar även skyfall (10-årsregn) utan att det 
rinner in till fastigheten Ösby 3:2. 
6. Redovisningarna enligt punkt 1 - 5 ovan ska ha inkommit till miljöavdelningen 
på Vallentuna kommun senast den 31 augusti 2018. 
7. När tillsynsmyndigheten godkänt provtagningsplanen ska provtagning av 
utföras enligt SGI:s fälthandbok för miljötekniska markundersökningar av 
utbildad oberoende provtagare och lämnas till ackrediterat laboratorium för 
analys.
8. Provtagningsrapport ska lämnas in senast 8 veckor efter att provtagningsplanen 
godkänts. Rapporten ska innehålla:
Redovisning av provtagningsförfarande, fältobservationer, exakta placeringar av 
provpunkterna med koordinater och djupangivelser samt karta, ev. avsteg från 
provtagningsplanen (med motivering) och slutsatser med jämförelse mot relevanta 
riktvärden.
Av beslutet framgår huvudsakligen följande. Verksamhetsutövaren har fyllt ut ett 
tidigare skogsområde i syfte att skapa en beteshage. Utfyllnad har också skett av 
gårdsplanen i syfte att göra den större. Nya gång- och ridvägar har skapats inom 
fastigheten och en befintlig hage har fyllts upp för att bli mindre sank. Klagomål 
har inkommit om att det är större mängd massor än vad syftet motiverar och 
misstankar har väckts om att massorna innehåller föroreningar. Klagomål inkom i 
mitten av januari 2014, och efter påpekande av tillsynsmyndigheten lämnade 
verksamhetsutövaren in en anmälan i efterhand om användning av avfall i 
anläggningsändamål. Beslut i anmälningsärendet fattades den 12 juni 2014. Detta 
överklagades till länsstyrelsen i juli 2014. Länsstyrelsen fattade beslut den 21 
oktober 2016 som överklagades till mark- och miljödomstolen. I dom den 7 
december 2017 återförvisades ärendet till miljökontoret för vidare handläggning. 
Detta då domstolen fann att underlaget inte var tillräckligt för att kunna fatta 
beslut i anmälningsärendet. 
Nämnden anser att det inte finns tillräckligt många prov som beskriver massornas 
föroreningsinnehåll. Minst tre prover behövs per jordtyp för att resultaten ska 
kunna anses vara tillförlitliga. Jordmassor som härstammar från olika ursprungs-
platser behöver karaktäriseras för sig. Dessutom behövs laktester för att bedöma 
risken för att massorna påverkar grundvattnet negativt. I redovisningen och 
provtagningsplanen ska samtliga tillförda massor till Ösby 2:6 tas med, inte bara 
massorna som anmälts i ärende 2014-20.423, utan även massor som anmälts i 
ärende dnr 2014-101.423 och dnr 2014-50.427. Anledningen är att tillsyns-
myndigheten behöver få en helhetsbild av massorna på fastigheten och att det är 
sannolikt att massor som avses i ett visst ärende även kan omfattas av ett 
markområde i ett annat ärende, exempelvis på grund av att ärende 2014.50.427 
handlar om mellanlagring. Markprofildiagram behövs för att kunna bedöma om 
mer massor påförts än vad som behövs för att uppnå syftet med utfyllnaden.
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Den dränering som eventuellt finns idag söder om rasthagarnas utfyllnad vid 
gränsen mot Ösby 5:1 fungerar inte vid kraftiga skyfall, då ytavrinningen blir 
kraftig. Ett avskärande bortledande dike med kapacitet att leda bort regn med en 
intensitet och mängd motsvarande ett tioårsregn vore lämpligt, eller annan lösning 
som får motsvarande effekt.
Nämnden anser att ett beslut om föreläggande är motiverat eftersom det tydliggör 
för alla parter vilka kompletteringar som behövs för att få tillräckligt underlag för 
att fatta beslut i ärendet.
Håkan Wahlström har överklagat beslutet och yrkat att det ändras enligt 
följande. 
1) Punkten 1 ska i första hand upphävas i sin helhet och i andra hand upphävas 
såvitt avser redovisning av delsträcka D samt förtydligas så att det framgår om 
kravet avser massor som härstammar från Svevias anläggningsarbeten i Kista eller 
andra massor.
2) Punkten 2 ska i första hand upphävas i sin helhet och i andra hand förtydligas 
så att det framgår vilka fyllnadsmassor som kravet avser.
3) Punkten 3 ska upphävas såvitt avser krav på redovisning avseende 
mellanlagrade massor samt krav på redovisning av transportdokument och vidare 
ändras så att det framgår vilka massor och områden som kravet på redovisning 
avser. 
4) Punkten 4 ska upphävas och i andra hand ändras så att det framgår vilka massor 
som ska ingå i provtagningsplanen.
5) Punkten 5 ska upphävas 
6) Tiden för redovisning enligt punkten 6 flyttas fram till ett datum tidigast 3 
månader från lagakraftvunnet beslut.
Till stöd för talan anförs huvudsakligen följande. Håkan Wahlström har inget att 
erinra mot att inkomma till nämnden med nödvändiga uppgifter rörande de 
schaktmassor från Svevias anläggningsprojekt i Kista som lagts ut inom Ösby 2:6. 
Däremot anser Håkan Wahlström att föreläggandet är alltför otydligt utformat 
samt onödigt långtgående i vissa avseenden.
Punkten 1 
Syftet med uppgifterna får förstås vara att bedöma om mer schaktmassor (vilka 
nämnden enligt beslut 2014-06-12 anser utgöra avfall) har påförts marken än vad 
som behövs för den aktuella anläggningen. Det är dock inte enbart schaktmassor 
från Svevias anläggningsprojekt i Kista som använts för utfyllnader inom Ösby 
2:6 och föreläggandet är således alltför otydligt utformat för att kunna 
efterkommas (jfr bl a Högsta Förvaltningsdomstolens dom HDF 2OL7 ref .21). 
Vidare kan konstateras att sträckan D i beslutet inte omfattar massor som 
härstammar från Svevias anläggningsprojekt i Kista. Beslutet bör således i första 
hand upphävas och i andra hand justeras så att det tydligt framgår vilka massor 
som avses, och om det är fråga om kontroll av utfyllnaden med Svevias massor 
ska sträckan D utgå.
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Punkten 2
Som redogjorts för ovan har olika typer av fyllnadsmassor använts inom Ösby 
2:6. Då det inte är tydligt vilka fyllnadsmassor som avses och därigenom inte vad 
som förväntas göras för att följa denna punkt måste beslutet upphävas alternativt 
ändras.
Punkten 3
Så långt han har kännedom om omfattas inte några massor av beslut i ärende dnr 
2O14-101.423. Det är inte tydligt om "samtliga massor" bara avser massor som 
omfattas av anmälningar i ärendena 2014-20.423 och 2014-101.423 eller om 
ursprung ska redovisas också för andra massor, inkl. massor som historiskt lagts 
ut inom fastigheten. Beslutet är så otydligt i detta avseende att det ska upphävas, 
alternativt ändras genom ett förtydligande av vilka massor som avses.
Punkten 3 i beslutet innehåller krav på att "transportdokument" ska redovisas. 
Transportdokument ska enligt 60 § avfallsförordningen (2011:927) upprättas för 
transport av farligt avfall, vilket det inte är fråga om i nu aktuellt fall. Kravet på 
att redovisa transportdokument måste av denna anledning upphävas. Han har dock 
ingen erinran mot att redovisa en sammanställning över transporter med 
schaktmassor från Svevias anläggningsprojekt i Kista till Ösby 2:6.
Mellanlagring av avfall i form av jord och sten inom fastigheten Ösby 2:6 har 
prövats genom ett lagakraftvunnet beslut från nämnden, daterat 2014-03-21 med 
dnr 2014-50-427. Enligt beslutet ska anteckningar föras över avfall som 
mellanlagras, bland annat avseende varifrån avfallet kommer, och hållas 
tillgängligt för tillsynsmyndighetens granskning. Någon mellanlagring av avfall 
har emellertid inte skett inom Ösby 2:6 och det förefaller därmed som att det skett 
en missuppfattning från kommunens sida.
Punkten 4
Så som angivits ovan är begreppet "massorna" är allt för otydligt för att möta de 
krav på tydlighet som ställs på myndigheters förelägganden. Då det på grund av 
denna otydlighet inte klart framgår vilka massor som provtagningsplanen ska 
omfatta ska beslutet upphävas alternativt förtydligas. Vad gäller de anmälda 
schaktmassorna från Svevias anläggningsprojekt i Kista så är massornas 
föroreningsinnehåll väldokumenterat. Svevia provtog massorna med avseende på 
föroreningsinnehåll samt kontrollerade lakbarhet innan de transporterades till 
Ösby 2:6. Därefter, så som redogjorts för ovan, provtogs massorna även efter att 
de lagts ut inom Ösby 2:6. Den senare provtagningen, inklusive antalet prover, 
genomfördes enligt instruktioner från närvarade miljöskyddshandläggare. Vidare 
har vattenprover i brunnar på fastigheterna Ösby 2:5, Ösby 2:7, Ösby 2:19 och 
Ösby 3:2 tagits under 2014 och 2015. I vart fall majoriteten av resultaten från 
ovanstående provtagningar har redovisats till tillsynsmyndigheten. Han inkommer 
dock gärna med samtliga analysresultat igen och föreslår att nämnden tar del av 
dessa innan ett eventuellt nytt krav på provtagningsplan framställs.
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Punkten 5
Som grund för beslutet har nämnden anfört att" [d]en dränering som eventuellt 
finns idag söder om rasthagarnas utfyllnad vid gränsen mot Ösby 5:1 fungerar inte 
vid kraftiga skyfall, då ytavrinningen blir kraftig".
Av skälen framgår det inte om nämnden utrett ärendet och skaffat sig en upp-
fattning om problem med ytavrinning de facto föreligger, eller om föreläggandet 
endast är grundat på ett eventuellt klagomål. Han har vid egna inspektioner av 
rasthagarna i samband med kraftiga skyfall inte kunnat se att det rinner vatten från 
rasthagarna till fastigheten Ösby 3:2. Det ifrågasätts därför om ärendet är så utrett 
som förvaltningslagen kräver. Han har heller inte fått möjlighet att yttra sig över 
det material som nämnden grundat sitt beslut på. Mot bakgrund av att det är oklart 
om ytvattenavrinning från rasthagarna utgör en risk eller olägenhet som måste 
hanteras framstår kravet i punkten 5 på att redovisa förslag till omhändertagande 
som såväl ogrundat som mer ingripande än vad situationen kräver. Beslutet i 
punkten 5 ska därför upphävas.
Rolf och Majbritt Degling har överklagat beslutet och yrkat att mark-
provtagningens omfattning och kvalitetskrav preciseras mer i detalj i 
föreläggandet. I överklagandet anförs bland annat följande. Om inte föreläggandet 
ändras finns risk för att provtagningen kommer utföras i otillräcklig omfattning 
och med fel kvalité. Det finns olika uppgifter om massornas ursprung. Det finns 
uppgifter som styrker att en stor del av massorna kommer från Kista och från ett 
område med starkt trafikerade vägar. Vid okulär besiktning av massorna i 
samband med att massorna tillfördes så konstaterades att vissa av massorna 
innehöll en betydande mängd asfalt. I massorna påträffades även skrot, däckrester, 
gummi, vajerräcken, fälgsidor med mera. Observationerna tyder på att massorna 
har en varierande sammansättning, att informationen om avfallets ursprung är 
osäker och att den varierande sammansättningen även tyder på att föroreningarna 
förekommer slumpvis. Tidigare utförda provtagningar har också visat att 
föroreningarna bland annat utgörs av så kallade utfasningsämnen såsom PAH:er 
(svårnedbrytbara organiska föreningar) och tungmetaller, bland annat bly och 
kadmium. Dessa föroreningar har uppmätts i förhöjda halter. Detta motiverar en 
relativt hög provtagningstäthet, i linje med den provtagningsomfattning som 
rekommenderas i förekommande vägledningar. I Miljösamverkan Stockholms 
läns rapport från februari 2017 "Masshantering i samband med schaktarbeten" 
rekommenderas analys av 5 samlingsprover på volymer upp till 2 000 m3. 
Därutöver bör tas minst ett prov per ytterligare 1000 m3. För att få en rättvisande 
bild av massornas varierande sammansättning bör provtagningarna genomföras 
fördelat över hela utfyllnadsområdet både i yt- och djupled. Provtagningen bör 
utföras genom provgropsgrävning med grävmaskin.
Det är av avgörande betydelse att de prover som tas blir representativa och att en 
relevant provtagningsstrategi används. Lämpligen bör slumpmässig eller 
slumpmässig systematisk provtagningsstrategi användas. Samlingsprover bör tas 
och varje samlingsprov bör utgöras av minst 10 delprov/stickprov. För att 
säkerställa att provtagningen utförs opartiskt och med rätt kvalité så bör krav 
ställas på att själva provtagning ska utföras av en certifierad provtagare. Det bör 
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även ställas krav på provtagning av bakgrundshalter i jord. Detta behövs för att 
kunna bedöma om föroreningshalterna i tillförda massor är i nivå med 
bakgrundshalterna på platsen eller om det rör sig om tillförda föroreningar.
I föreläggandet bör tillsynsmyndigheten precisera vilka kemiska och fysikaliska 
parametrar som minst ska ingå vid analys av massorna. Rimligen bör åtminstone 
de 13 ämnen som redovisas i tabell 4 på sidan 47 i Naturvårdsverkets handbok 
2010:1 och fraktionerade alifater och aromater utföras på markproverna.
Slutligen bör ny provtagning av dricksvattenbrunnarna göras. Detta eftersom höga 
halter av zink, koppar och bly har uppmätts i vattnet från brunnarna på Ösby 2:5 
och Ösby 2:7 vid jämförelse med Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) 
bedömningsgrunder för grundvatten. Det faktum att lägre halter påträffats i vattnet 
från brunnarna på fastigheterna Ösby 2:19 och Ösby 3:2, visar att det inte rör sig 
om förhöjda bakgrundshalter utan föroreningspåverkat grundvatten. Prov-
tagningen bör göras i samtliga brunnar för att följa upp om föroreningshalterna 
ökat eller minskat. Provtagningsomfattningen bör vara av samma omfattning som 
i tidigare utförd provtagning.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skall 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.
I 2 kap. 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd ska 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 
ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Av 2 kap. 7 § miljöbalken följer att kraven ibland annat 3 § gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken så 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.
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Av 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta 
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk 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.
I 26 kap. 21 § miljöbalken anges att tillsynsmyndigheten får förelägga den som 
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna 
balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten 
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Länsstyrelsens bedömning
Föreläggande om redovisning med mera
Närboende inkom i mitten av januari 2014 med klagomål avseende en pågående 
utfyllnad på fastigheten Ösby 2:6. Efter att tillsynsmyndigheten kontaktat 
verksamhetsutövaren Håkan Wahlström lämnades en anmälan in om miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten. Nämnden beslutade den 12 juni 2014 att förelägga 
Håkan Wahlström att vidta försiktighetsmått rörande användning av avfall för 
anläggningsändamål. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län 
som upphävde nämndens beslut och förbjöd den anmälda verksamheten med 
omedelbar verkan. Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som i dom den 7 december 2017 (M 6648-
16) återförvisade ärendet till Vallentuna kommun för fortsatt handläggning. 
Domstolen ansåg att för att kunna göra en fullständig bedömning av 
verksamhetens karaktär, omfattning och omgivningspåverkan behöver underlag 
finnas som bland annat innehåller en redovisning av massornas lakegenskaper, 
markprofil före och efter utfyllnad samt uppgift om var närliggande brunnar är 
belägna. Mot bakgrund härav får anser Länsstyrelsen att nämnden haft fog för att 
fatta beslut om föreläggande om redovisning av uppgifter. 
Föreläggandets utformning 
Punkt 1
Även om det ursprungliga anmälningsärendet gällde utläggning av massor från 
Svevia, avser det nu aktuella ärendet samtliga massor som lagts ut på fastigheten 
Ösby 2:6. En tillsynsmyndighet har möjlighet och skyldighet att ingripa med stöd 
av framförallt 26 kap. miljöbalken, om skäl härför finns. Nämnden har i punkten 1 
förelagt Håkan Wahlström att inkomma med markprofildiagram, i syfte att kunna 
avgöra mängden massor som tillförts och var. Detta oavsett massornas ursprung. 
Länsstyrelsen anser att nämnden haft fog för detta krav. Det får anses befogat och 
rimligt att föreläggandet omfattar samtliga tillförda massor. Begreppet ”massor” 
bör dock för tydlighetens skull ändras till ”samtliga massor som tillförts 
fastigheten från och med år 2013”. 
Punkt 2
Länsstyrelsen anser att nämnden haft fog för att förelägga om redovisning enligt 
punkten. Kravet anses heller inte orimligt. Punkten får anses tillräckligt tydlig för 
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att mottagaren ska kunna förstå vad som krävs för att efterkomma kravet. Dock 
bör begreppet ”fyllnadsmassor” ändras, i likhet med vad som angetts ovan, till ”de 
massor som tillförts fastigheten från och med år 2013”.  
Punkt 3
Länsstyrelsen anser att nämnden haft fog att besluta om redovisning enligt denna 
punkt. Kravet anses heller inte orimligt eller onödigt ingripnaden. Begreppet 
”Samtliga massor” bör dock för tydlighetens skull ändras till ”samtliga massor 
som tillförts fastigheten från och med år 2013”. 
Håkan Wahlström har invänt mot denna del av föreläggandet och bland annat 
angett att någon mellanlagring inte förekommer. Länsstyrelsen anser därför att 
föreläggandet bör ändras så att det anges att massor som mellanlagras ska 
omfattas, om så förekommer. Vad gäller krav på transportdokument bör även 
detta ändras så att sådana dokument ska redovisas om dylika finns.  
Punkt 4
Länsstyrelsen anser att det är befogat och rimligt att ett förslag till 
provtagningsplan tas fram och ges in. Föreläggandet anses tillräckligt tydligt för 
att mottagaren ska förstå vad som ska göras för att uppfylla denna punkt.  
Vad gäller preciseringen av vad planen ska innehålla anser Länsstyrelsen att den 
aktuella punkten i föreläggandet är tillräcklig i detta avseende. Det är en 
bedömningsfråga från fall till fall hur många prover som bör tas. Det är därför 
rimligt att ett förslag till plan tas fram av oberoende konsult. Förslaget ska sedan 
lämnas in till nämnden som har att avgöra om planen är tillräcklig vad gäller 
provtagningens omfattning och kravnivå. Länsstyrelsen anser dock att det är 
motiverat att ställa krav på att provtagningen ska omfatta påverkan på närliggande 
dricksvattenbrunnar. 
Punkt 5
Håkan Wahlström har förelagts att lämna in ett förslag för omhändertagande av 
ytavrinningsvatten från rasthagarna söder om nya stallet som klarar även skyfall 
(10-årsregn) utan att det rinner in till fastigheten Ösby 3:2. Av nämndens 
motivering till detta krav anges att den dränering som eventuellt finns idag söder 
om rasthagarnas utfyllnad vid gränsen mot Ösby 5:1 inte fungerar vid kraftiga 
skyfall, då ytavrinningen blir kraftig. Av handlingarna i ärendet kan utläsas att 
bakgrunden till detta krav är framfört klagomål från närboende om att ytvatten 
från en 5-6000 kvm stor yta rinner ner på deras tomt. Någon närmare utredning 
om detta, problemets omfattning och orsaker saknas emellertid. Länsstyrelsen 
anser att det är befogat att klagomålet utreds men att punkten bör omformuleras så 
att det i ett första skede uppställs krav på utredning av ytavrinningen i det aktuella 
området och vid behov, förslag på lösning inklusive redovisning av kostnader. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Camilla Lindholm. Vid den 
slutliga handläggningen har även miljöhandläggaren Stefan Hellmin deltagit.

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

Kopia till
Vallentuna kommun; sbf@vattentuna.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sbf@vattentuna.se
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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 31504-2018.
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Enheten för överklaganden
Mathilde Degerfeldt

Bostadsrättsföreningen Rosengården
Rosengårdsvägen 39 A
186 33 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 avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken avseende buller och vibrationer i 
bostad på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:24 i 
Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun, nämnden, 
beslutade den 19 september 2018, Dnr: 2017-000744-445 (delegationsbeslut), att 
Brf Rosengården, Rosengårdsvägen 39 A, 186 33 Vallentuna med 
organisationsnummer: 716000-1116 ska betala en avgift om 8466 kr för 
handläggning av ärende avseende buller och vibrationer. Av beslutet framgår att 
timkostnaden är 996 kronor per timme och att avgiften avser 8,5 timmars 
handläggningstid. 
Bostadsrättsföreningen Rosengården, föreningen, har överklagat beslutet och 
yrkar, som det får förstås, att beslutet ska upphävas. Föreningen har till stöd för 
sin talan anfört i huvudsak följande. Föreningens fastighetsskötare och 
medlemmar i styrelsen har flera gånger, när klaganden påkallat att hon hört ljud, 
kommit för att inspektera och lyssna. Något ljud har dock inte hörts. Inte heller 
har grannar hört några störande ljud. Såvitt föreningen har förstått har inte heller 
miljöinspektörerna kunnat fastställa något störande ljud i den klagandes bostad. 
Föreningen har även anlitat servicetekniker för att undersöka ventilationen samt 
även en rörfirma för att undersöka ljud som eventuellt kan fortplanta sig genom 
värmesystemet. De har inte funnit några fel och detta har medfört kostnader för 
föreningen. Föreningen har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att eliminera allt 
som kan tänkas alstra oljud. Föreningen bestrider avgiften for handläggandet av 
detta ärende eftersom det är den klagande som väckt ärendet hos Vallentuna 
kommun.

Motivering 

Tillämpliga bestämmelser m.m.
Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med miljöbalken 
och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska 
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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 framgår bl.a. att kommunen utövar tillsyn över miljö- 
och hälsoskydd inom kommunen. 
Av 27 kap. 1 § miljöbalken 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 9 november 2009 att 
anta en taxa inom miljöbalkens område. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige 
den 13 december 2013, § 160. Avgift ska betalas enligt denna taxa för nämndens 
tillsyns- och prövningsverksamhet enligt miljöbalken (1 §). Avgift enligt taxan 
ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar 
om tillstånd, dispens eller undantag, handläggning och andra åtgärder med 
anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd och handläggning och andra 
åtgärder vid tillsyn i övrigt (2 §). Avgift enligt taxan tas inte ut för tillsyn som 
föranleds av klagomål som visar sig obefogat (3 §). Vid tillämpning av taxan är 
timkostnaden 996 kr per hel timme handläggningstid (beslut den 13 december 
2013, § 160).
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 i ärendet samt 
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid (7 §). 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 §).
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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Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att den tillsyn som nämnden har bedrivit 
utgör sådan tillsyn som nämnden har rätt att debitera tillsynsavgift för enligt 
taxan.
Enligt 3 § i den aktuella taxan ska avgift dock inte ska tas ut för handläggning av 
klagomål som visar sig obefogat. I praxis har uttalats att det därmed inte är givet 
att det i varje fall finns skäl att ta ut en tillsynsavgift då allmänheten vänder sig till 
tillsynsmyndigheten med klagomål, utan en bedömning måste göras från fall till 
fall. Omständigheten att den vidtagna utredningen inte påvisar att någon störning 
har ägt rum kan ha betydelse för frågan om ett klagomål ska anses ogrundat, även 
om rätten att ta ut avgift för tillsyn inte förutsätter att en olägenhet konstateras (se 
t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 februari 2019 i mål nr M 4570-
18).
Det aktuella ärendet inleddes genom att en boende i föreningen inkom till 
nämnden med en anmälan om olägenhet på grund av störande buller i bostaden. 
Med avseende på denna anmälan har nämnden handlagt ärendet. Nedlagd 
handläggningstid i ärendet har omfattat bl.a. kontakter med föreningen och 
inspektioner i den klagandens bostad. Eftersom buller i en bostad kan utgöra en 
olägenhet för människors hälsa kan nedlagd handläggningstid enligt länsstyrelsens 
mening inte anses obefogad. Avseende den debiterbara tillsynstiden finner 
länsstyrelsen inte annat än att den utgör en rimlig tidsåtgång för de åtgärder som 
nämnden vidtagit och att den är korrekt uträknad. Länsstyrelsen finner mot 
bakgrund av ovanstående att nämnden har haft fog för sitt beslut om avgift. I 
ärendet har inte framkommit skäl att sätta ned eller efterge avgiften. Vad 
föreningen har anfört i sitt överklagande medför inte någon annan bedömning. 
Överklagandet ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av juristen 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
sbf@vallentuna.se

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 45466-2018.
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1.  Inledning och bakgrund 

1.1 The General Data Protection Regulation (GDPR) 
på svenska Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft och blev svensk lag den 25 maj 2018. Syftet med 

lagen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt 

till skydd av personuppgifter. I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande 

principer som utgör kärnan i förordningen. Principerna innebär att den 

personuppgiftsansvarige (PuA): 

 måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 

 bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål 

 inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 

 ska se till att personuppgifterna är riktiga 

 ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 

 ska skydda uppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem 

och så att de inte förloras eller förstörs 

 ska kunna visa att och hur den lever upp till dataskyddsförordningen 

1.2 Inledning  

Kommunledningen antog i början av 2019 de mål för 2019 som föreslogs av 

dataskyddsombudet i GDPR-rapporten 2018. Målen utgår ifrån 

Dataskyddsförordningens grundläggande principer och har anpassats till Vallentuna 

kommuns förutsättningar och mognadsnivå i implementeringen av GDPR. Det 

långsiktiga målet är att varje år arbeta vidare med målområdena utifrån kommunens 

ledningssystem.  

 STYRA – GDPR-mål, policys och riktlinjer 

 PLANERA – Verksamhetsplanering, konsekvensbedömningar och 

kompetensutveckling 

 GÖRA – Rutiner och dagligt arbete med förordningen 

 FÖLJA UPP – Redovisning av GDPR-mål, incidentrapportering och 

konsekvensbedömningar 

 UTVECKLA – Analys, utvärdering och revision (internkontroll) 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 2019-års GDPR-mål 

 

Aktivitet När  Mål Ansvar  

Nätverk för 

dataskyddssamor

dnare  

VT 2019 Alla förvaltningar ska ha en av 

förvaltningschef utsedd 

dataskyddssamordnare.  

Inrätta ett nätverk med 

målsättning att ses 2 ggr/termin.  

Förvaltningschef.  

 

DSO. 

Register över 

behandlingar 

Löpande under 

2019 

Upprätta ett samlat register över 

behandling av personuppgifter.  

Upprätta rutiner för vem som ska 

ansvara för de olika delarna i 

registret och att dessa hålls 

uppdaterade. 

DSO ansvarar för att konfigurera och upprätta registret där 

uppgifter kan sparas. Respektive förvaltning ansvarar för att 

registrera sina behandlingar.  DSO biträder med 

sammanställning och uppföljning av arbetet genom 

uppföljningar med respektive dataskyddssamordnare. 

DSO ansvarar för att rutiner upprättas. Nätverket för 

dataskyddssamordnare deltar i arbetet.   

PuB-avtal Löpande under 

2019 

Respektive förvaltning ska 

kartlägga vilka leverantörer de har 

en biträdesrelation med och tillse 

att ett PuB-avtal är tecknat.  

Respektive förvaltning ska teckna 

nya PuB-avtal med de biträden 

som vi har ett PuL-avtal med.  

Respektive förvaltning. 

DSO biträder med sammanställning och uppföljning av arbetet 

genom uppföljningar med respektive dataskyddssamordnare.  

DSO bjuder in upphandling till en riktad information om PuB-

avtal och upphandling.  

Personuppgiftsinc

identer 

VT 2019 All personal ska: 

 känna igen en incident 

 förstå att det inte bara 

handlar om stöld eller 

förlust av 

personuppgifter 

 känna till våra rutiner 

för hantering 

DSO publicerar en nyhet på intranätet 

En kortare information om GDPR läggs till i 

introduktionsdagen för nyanställda.  

En kortare information om GDPR läggs till i 

chefsintroduktionen för nya chefer.  

 

Kunskapstest HT 2019 Genomföra ett kunskapstest med 

syfte att mäta kunskapsnivån hos 

medarbetarna på en aggregerad 

nivå. 

DSO.  

Syftet är att använda resultatet som grund för framtida 

informationsinsatser.  



 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Redovisning av arbetet under 2019 

Denna rapport beskriver det arbete som genomförts under året (GÖRA) för att uppnå 

de fastställda målen för 2019 och presenterar utifrån den uppföljningen (FÖLJA UPP) 

nya mål för 2020 i syfte att UTVECKLA Vallentuna kommuns GDPR-arbete.  

2.1 Nätverk för dataskyddssmordnare 

Kommunledningen beslutade att varje förvaltning skulle utse en 

dataskyddssamordnare. Syftet med dataskyddsamordnaren och 

dataskyddssamordnarnätverket är att samordna arbetet med dataskyddsfrågorna inom 

hela kommunen så att information på ett så enkelt sätt som möjligt kan nå ut direkt till 

dem som behöver den.  

Ett ytterligare syfte är att underlätta samverkan mellan de olika förvaltningarna men 

också mellan kärnverksamheterna och stödverksamheten. Upplägget är tänkt att likna 

de nätverk som kommunen har för exempelvis miljösamordnare och lokala 

arkivredogörare. Uppgiften är inte tänkt att utföras på någon specifik procent eller 

någon specifik tid per vecka.  

2.1.1 Arbetsuppgifter 

- närvara på möten i dataskyddsnätverket 2 ggr/termin 

- ha god kännedom om sin förvaltningsorganisation; vilka system som finns och 

nyckelpersoner som arbetar med dessa exempelvis systemförvaltare 

- fungera som länken mellan förvaltningsledningen och dataskyddsombudet: 

lyfta upp vilka behov förvaltningen har och som dataskyddssamordnaren kan 

lyfta och samordna exempelvis med IT-avdelningen.  

- vara formuläransvariga för sin förvaltning i Draftit Privacy Records vilket går 

ut på att administrera förvaltningens register över behandlingar och skicka ut 

formulärlänkar till systemförvaltare och andra personer som ansvarar för 

manuella register så som pärmar, listor etc. 

2.1.2 Dataskyddsnätverkets deltagare 

Dataskyddsombud Johanna Attlerud är sammankallande och ansvarar för 

dagordningen.  

 Kommunledningskontoret: Martin From, Nämndsekreterare 

 Barn- och ungdomsförvaltningen: Malin Thengqvist, Förvaltningsjurist 

 Socialförvaltningen: Kristoffer Baehre, Objektsspecialist   

 Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen: Anna Bergström, Bibliotekarie 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen: Vakant/ingen utsedd.   

Nätverket har setts vid tre tillfällen under 2019 där fokus varit att komma igång med 

arbetet i gruppen. Ett särskilt fokus har legat på att hjälpa förvaltningarna med 



 

 

 

 

 

 

 

 

metodstöd och stöttning i arbetet med respektive nämnds register över 

personuppgiftsbehandlingar.  

Måluppfyllelse:  

 Alla förvaltningar ska ha en av förvaltningschef utsedd 

dataskyddssamordnare.  

o Delvis uppfyllt. Alla förvaltningar utom 

samhällsbyggnadsförvaltningen har utsett en dataskyddssamordnare. 

 Inrätta ett nätverk med målsättning att ses 2 ggr/termin. 

o Uppfyllt.  

Utvärdering av insatsen: Insatsen har gett goda resultat då vi ser att arbetet på 

förvaltningarna har intensifierats under 2019. Styrningen har också fungerat bra då vi 

tydligt ser att de mål som ledningen fastställt också är de områden där arbetsinsatserna 

intensifierats mest. Deltagarna själva har utryckts sig positiva till att nätverket skapats 

och också själva önskat ses fler än de två gånger per år som först bestämdes. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver utse en samordnare och aktivt börja delta i 

nätverket. Förhoppningen är att insatsen ska ge ringar på vatten och att 

dataskyddssamordnarna ska inspirera fler personer på sina förvaltningar att intressera 

sig för dataskyddsfrågor. 

2.2 Register över behandlingar 

Både personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden är skyldiga 

enligt artikel 30 att föra ett register 

eller en förteckning över behandlade 

personuppgifter. Dessa register ska 

upprättas skriftligen, vara tillgängliga 

i elektronisk format och hållas 

uppdaterade. På begäran ska registret 

göras tillgängligt för 

Datainspektionen. Vad som ska 

finnas med i förteckningen beskrivs i 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

 

 

 

I slutet av 2018 upphandlades ett nytt system där nämndernas register över 

personuppgiftsbehandlingar ska hållas samlade. En rutin ”Rutin för Vallentuna 

kommuns register över personuppgiftsbehandlingar” togs fram av 

dataskyddsombudet som stöd i arbetet registreringarna. I dataskyddsnätverket har 

dataskyddsombudet förordat att arbetet på förvaltningarna bör ske genom workshops 

 

FAKTA 
Vad är en 

behandling? 

 

 Behandling: en åtgärd eller kombination 

av åtgärder beträffande personuppgifter 

eller uppsättningar av personuppgifter, 

oberoende av om de utförs 

automatiserat eller ej, såsom insamling, 

registering, organisering, strukturering, 

lagring, bearbetning eller ändring, 

framtagning, läsning, användning, 

utlämnande genom överföring, spridning 

eller tillhandahållande på annat sätt, 

justering eller sammanförande, 

begränsning, radering eller förstörning.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

med respektive avdelning. På kommunledningskontoret har denna modell används 

med gott resultat.  Nedan tabell visar hur många personuppgiftsbehandlingar som 

totalt finns registrerade i Draftit Privacy Records, n=64.  

 

 

Måluppfyllelse:  

 Upprätta ett samlat register över behandling av personuppgifter.  

o DSO ansvarar för att konfigurera och upprätta registret där uppgifter 

kan sparas.  

 Uppfyllt.  

 Upprätta ett samlat register över behandling av personuppgifter.  

o Respektive förvaltning ansvarar för att registrera sina behandlingar.  

DSO biträder med sammanställning och uppföljning av arbetet genom 

uppföljningar med respektive dataskyddssamordnare. 

 Delvis uppfyllt. Arbetet pågår men är inte slutfört.  

 Upprätta rutiner för vem som ska ansvara för de olika delarna i registret och 

att dessa hålls uppdaterade. 

o DSO ansvarar för att rutiner upprättas. Nätverket för 

dataskyddssamordnare deltar i arbetet.   

 Uppfyllt. 

Utvärdering av insatsen: Rutiner har skapats och förvaltningarna får stöd genom 

dataskyddsnätverket. Olika förvaltningar har kommit olika långt i detta arbete som 

behöver fortsätta under 2020.   
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2.3 Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) 

För samtliga underbiträden måste ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. 

Personuppgiftsbiträdesavtalets funktion är att reglera personuppgiftsansvaret för 

behandlingar där en personuppgiftsansvarig anlitar ett biträde att utföra hela eller 

delar av en personuppgiftsbehandling. Vallentuna kommun använder sig av de 

standardavtal för personuppgiftsbiträdesavtal som SKR tagit fram då kommuner och 

regioner behöver stå starka och enade i förhandlingar med leverantörer vilket förenklas 

av ett standardiserat avtal som alla kan stå bakom.  

I dataskyddsnätverket har personuppgiftsbiträdesavtal diskuterats och varje 

förvaltning har uppmanats att gå igenom samtliga leverantörsavtal där 

personuppgiftsbehandling förekommer för att se till att personuppgiftsavtal tecknats 

och uppdaterats i enlighet med GDPR. Instruktioner och rutiner för stöd i samband 

med upphandling har uppdaterats på kommunens intranät. En riktad 

informationsutbildning har genomförts med upphandlingsenheten som arbetar nära 

tillsammans med dataskyddsombudet vid upphandlingar som sker centralt.  

Måluppfyllelse: 

 Respektive förvaltning ska kartlägga vilka leverantörer de har en 

biträdesrelation med och tillse att ett PuB-avtal är tecknat.  

o Delvis uppfyllt. Förvaltningarna är inte klara med sina kartläggningar. 

Arbetet pågår. 

 Respektive förvaltning ska teckna nya PuB-avtal med de biträden som vi har 

ett PuL-avtal med 

o Ej uppfyllt. Förvaltningarna har inte gjort en strukturerad genomgång 

av gamla PuL-avtal. 

Utvärdering av insatsen: Kommunen har en hög andel tecknade 

personuppgiftsbiträdesavtal, n=94 (antal registrerade i kommunens diarium). Dessa 

behöver dock knytas samman med personuppgiftsbehandlingen till en sammanhängde 

process. Detta arbete hör samman med registret över personuppgiftsbehandlingar där 

det i varje registerformulär finns frågor om eventuella biträden och om biträdesavtal 

har upprättats. Genom att kartlägga personuppgiftsbehandlingarna i registret kommer 

det samtidigt att säkerställas att personuppgiftsbiträdesavtal tecknats och är 

uppdaterade.  

2.4 Personuppgiftsincidenter 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som antigen leder till oavsiktlig eller 

olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörig röjande/åtkomst till de behandlade 

personuppgifterna. Det kan t.ex. handla om att en handling felaktigt gallrats, en 

handling har kommit bort eller att en handling som omfattas av sekretess förvarats på 

ett osäkert sätt så att obehörig kan ha läst den. En personuppgiftsincident kan få 

allvarliga konsekvenser för registrerade personer. De kan råka ut för till exempel 

ekonomisk skada eller kränkning av sina friheter och rättigheter. En 



 

 

 

 

 

 

 

 

personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron 

till den organisation som behandlar personuppgifter. Det kan dessutom leda till 

sanktionsavgifter. 

Alla organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Datainspektionen. Anmäl personuppgiftsincidenten inom 72 timmar efter det att 

överträdelsen har upptäckts. Anmälan gör det möjligt för Datainspektionen att bland 

annat bevaka vad de personuppgiftsansvariga gör för att motverka negativa effekter. 

Om det hos ett personuppgiftsbiträde sker en personuppgiftsincident måste de 

omgående rapportera det till oss. Det juridiska ansvaret att anmäla incidenten ligger 

kvar hos den personuppgiftsansvarige.  

Under 2018 rapporterade endast en incident och under 2019 rapporterades två 

incidenter. Denna siffra bedöms fortfarande ligga alltför lågt.  

Rutinerna för hantering av personuppgiftsincidenter har uppdaterats under året och 

en ny mall för dokumentering av personuppgiftsincident har tagits fram. IT-

avdelningen har vidtalats då de haft incidenter under året som inte dokumenterats 

enligt gällande rutin.  

Måluppfyllnad: 

All personal ska: 

 känna igen en incident 

 förstå att det inte bara handlar om stöld eller förlust av personuppgifter 

 känna till våra rutiner för hantering 

o DSO publicerar en nyhet på intranätet 

 Uppfyllt. En nyhet publicerades i samband med att 

datainspektionen släppte sin årliga rapport över 

incidentrapportering. 

o En kortare information om GDPR läggs till i introduktionsdagen för 

nyanställda.  

 Uppfyllt.  

o En kortare information om GDPR läggs till i chefsintroduktionen för 

nya chefer. 

 Uppfyllt.  

Utvärdering av insatsen:  

Aktiviteter har pågått under året för att öka medarbetarnas kunskap och kännedom om 

personuppgiftsincidenter. Vi har dock ännu inte sett några direkta resultat av 

åtgärderna då antalet incidenter som rapporterats in fortfarande är för få.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kunskapstest 

Då kommunen saknar en plattform för e-utbildningar har kommunens 

informationssäkerhetsgrupp tillsammans arbetat med att hitta en lösning varför 

aktiviteten ännu inte är slutförd.  

Måluppfyllnad:  

 Genomföra ett kunskapstest med syfte att mäta kunskapsnivån hos 

medarbetarna på en aggregerad nivå. 

o Ej utfört. Utbildningen kommer istället att genomföras under 2020 

med start vecka 7. 

Utvärdering av insatsen:  

Kommunledningskontorets kansli har tillsammans med staben köpt in utbildningar för 

informationssäkerhet och GDPR via JungleMap. Utbildningen kommer att gå ut till 

samtliga medarbetare i hela kommunen och pågå under hela 2020. Som ett 

komplement till detta har förvaltningscheferna fått inventera hur långt de kommit i 

arbetet med anpassningen till GDPR genom en självutvärdering. Dessa bifogas denna 

rapport som bilaga. Självutvärderingen har dock enbart lämnats in från 

kommunledningskontoret och socialförvaltningen.  

3.  Omvärldsbevakning 

Under 2019 har Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för 

dataskyddsförordningen genomfört flertalet granskningar och utfärdat två 

sanktionsavgifter. En sanktionsavgift på 200 000 kr har utfärdats till Skellefteå 

kommuns utbildningsnämnd för en skola som på prov använt sig av 

ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro. Den andra 

sanktionsavgiften på 35 000 euro har utfärdats för sajten Mrkoll för brott mot 

kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit 

kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt.  

Datainspektionen har utöver detta flera tillsynsärenden där beslut inte meddelats 

ännu och flertalet av dessa handlar om åtkomsttilldelning i olika verksamhetssystem 

där allt för många användare haft behörighet till mer än vad de skulle. Flera av dessa 

ärenden berör olika skolplattformer. Ett av Datainspektionens fokusområden för året 

har varit just skolan då barn är särskilt skyddsvärda och skolan behandling av 

personuppgifter omfattar en stor del av barnens uppväxt och innehåller såväl 

integritetskänsliga som känsliga personuppgifter. Fokus kommer att läggas på det 

rättsliga stödet för att behandla uppgifter, att det finns strukturer för att skydda 

uppgifterna från obehörig åtkomst och obefogad spridning, samt teknikanvändning 

som kamerabevakning och ansiktsigenkänning. 

Med anledning av ovanstående har mycket under 2019 handlat om hur vi kan och bör 

använda molntjänster och då framför allt Office 365 som många inom skolan 

använder sig av. Frågan är mycket omdiskuterad och är kopplad till den amerikanska 



 

 

 

 

 

 

 

 

lagstiftningen Cloud Act som dragen till sin spets innebär att ingen information som 

laddas upp i en amerikansk molntjänst kan garanteras att den inte röjs. Statens 

inköpscentral tog i februari ställning i frågan genom att fastslå att ingen av de stora 

molntjänsterna som finns på marknaden i dag är GDPR-kompatibel. Dessa tjänster 

används i dag dock i mer eller mindre omfattning i de flesta kommuner. En statlig 

utredning har fått i uppdrag att kartlägga och analysera statliga myndigheters IT-drift 

och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med 

bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska redovisas senast den 

31 augusti 2020. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig IT-

drift ska redovisas senast den 31 maj 2021. I avvaktan på denna utredning har SKR 

tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att analysera frågor om 

juridik och säkerhet för molntjänster. SKR: ställningstagande  säger inte definitivt nej 

till användning av amerikanska molntjänster utan konstaterar att risken att 

information kan komma att lämnas ut (i enlighet med Cloud Act) behöver svenska 

kommuner och regioner beakta i sin bedömning inför användning av molntjänst. 

4.  Fortsatt arbete 

4.1 11 prioriterade områden 

Som en del i att arbeta strategiskt och fokuserat med dataskyddsförordningen har 

dataskyddsombudet valt ut 11 prioriterade områden. Områdena bygger på 

förordningens artiklar och skall vara ett stöd för förvaltningarna i GDPR-

anpassningen. Områdena är en utvidgning av 2019-års målområden med 

målsättningen att vara mer heltäckande och därför kunna stå sig från år till år. 

Rutiner och anvisningar finns dokumenterade på kommunens intranät för samtliga 

områden och det fortsatta arbetet kommer nu att fokuseras på att granska och 

säkerställa att rutiner efterföljs och ständigt förbättras i takt med att kommunens 

mognadsnivå inom dessa frågor ökar.  

 Registrera personuppgiftsbehandlingar 

 Rapportera personuppgiftsincidenter 

 Konsekvensbedömning (DPIA) 

 Personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) 

 Lagringsminimering, arkivering och gallring 

 Registerutdrag 

 E-post 

 Systemsäkerhet 

 Behörighet 

 Informationsplikt 

 Efterlevnad 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Internkontroll 

 

Inför 2020 har GDPR-arbetet integrerats i kommunens internkontroll genom att nya 

kontrollmoment tagits fram och riskbedömts. Flera av ovanstående punkter har valts 

ut politiskt för granskning varför stor del av nästkommande års granskningsarbete 

kommer att bestå av att granska och åtgärda brister kopplade till dessa 

kontrollmoment. Kontrollmomenten knyter an till de 11 prioriterade områdena och 

aktiviteterna för 2020 kommer dels att bestå av granskningarna som utgör 

internkontrollen men framförallt de eventuella åtgärder som kontrollen identifierar. 

Dessa kommer att redovisas i GDPR-rapporten för 2020.  



KOMMUNLEDNINGSKONTORET (KLK)
Självutvärdering - Anpassningen till Dataskyddsförordningen (GDPR) - KLK - Ifylld av Martin From

Nr Område Arbetsuppgift Ja / Nej / Delvis 
Ansvarig för att arbetet på er 
enhet utförs (namn)

Om ni svarat Nej, notera månad 
när ni planerar att påbörja arbetet

Om ni svarat Delvis, kommentera ex kvarvarande arbete inom omårdet. 

1 Internt register med 
personuppgiftsbehandlingar i systemet 

Draftit

Förvaltningen har sett över de personuppgiftebehandlingar som utförs inom förvaltningen och (minst 
på en övergripande nivå) registerat dessa i Draftit. 

Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar ska registreras. Draftit 
är det system där Nacka kommun valt att ha sitt personuppgiftsregister. Delvis

Alla som ansvarar för 
personuppgiftshanteringar

Martin From har worskhops med olika avdelningar och går igenom vilka 
personuppgiftsbehandlingar de har, hjälper dem att lägga in i Draftit. Har 
genomfört med HR (finns ett par behandlingar som inte är inlagda) och 
arbetar nu med ekonomi.

Vi bedömer att medarbetare och chef i tillräcklig omfattning vet vad en personuppgiftsincident är för 
att kunna identifiera dessa. Delvis

Dataskyddssamordnare och alla 
chefer

Det finns information på Intranätet. Men chefer måste sprida information 
ner till anställda. 

Vi bedömer att medarbetarare och chef i tillräcklig omfattning är informerade om att incidenter ska 
rapporteras senast inom 72 timmar och var de ska rapporteras. Nej

Dataskyddssamordnare och alla 
chefer Första kvartalet 2020

3 Konsekvensbedömningar (DPIA)

Förvaltningen har gjort en genomgång av vilka personuppgiftsbehandlingar som ev. behöver 
genomföras en konsekvensbedömning på. (Gäller de behandlingar som er förvaltningen utför.)

Dvs. ni har identifierat om er förvaltning har personuppgiftsbehandlingar som kan medföra hög risk 
för den registrerade, ex om ni har omfattande behandlingar av känsliga personuppgifter. 
I dessa fall måste ni genomföra en konsekvensbedömning (DPIA).

Efter genomförd DPIA kommer ni ha stöd i vilka åtgärder ni ev måste vidta för att på ett tillräckligt 
säkert och korrekt sätt skydda de ex känsliga personuppgifter ni behandlar. 
Dataskyddsombudet kan stötta vid genomförandet.  Nej

Ansvariga för respektive 
personuppgiftsbehandling Första kvartalet 2020

Förvaltningen har gått igenom de PUB-avtalssituationer som kan beröra er förvaltning.  

Dvs. ni har gjort en genomgång av ex. vilka IT-leverantörer eller konsultfirmor ni behöver PUB-avtal 
med. Ja

Alla som ansvarar för 
personuppgiftshanteringar där 
utomstående part hanterar 
personuppgifter åt Vallentuna.

Notera namnet på de leverantörer ni har kvar att ta fram och/eller uppdatera PUB-avtal med. 
Inkludera de leverantörer som ni ännu inte har ett undertäckat avtal med. 

Avtalen ska vara undertecknade av båda parter för att de ska räknas som hanterade. 

5 Informationshanteringsplan, gallring 
och arkivering 

Förvaltningen har uppdaterat sin Informationshanteringsplan i enlighet med GDPR.  

För många innbär detta en omfattande arbetsuppgift. Om ni inte är klara med denna ännu, notera 
gärna i kommentarsfäletet hur långt ni bedömmer att ni kommit i arbetet och hur mycket ni har 
kvar. 
Om delar av informationshanteirngsplanen (ex för e-post) ligger på en annan nivå än på er enhet så 
kommentera det ni känner till, ex KS övergripande plan.  Nej Kommunarkivarie Någon gång under 2020

6 Framtagande av registerutdrag 

Förvaltningen har sett över sin process för att ta fram registerutdrag. 

Ex. noterat vem som gör vad, vilka system ni ska leta i, hur ni ska leta och vilken information ni ska 
notera. Ja Dataskyddsombud
Alla på enheten, som kan vara i behov av att använda krypterad intern e-post, vet att tjänsten finns 
till förfogande.   Delvis Alla chefer Vet ej om alla känner till funktionen.

Medarbetare på förvaltningen har en övergripande vetskap om vilka personuppgifter vi i Vallentuna 
kommun måste skicka via krypterad e-post. Delvis Alla chefer

Personer som arbetar med frågor som rör personuppgifter har enligt min 
bedömning generellt sett kunskap om vilka uppgifter som kan vara 
känsliga. Men det är svårt att veta om alla har det.
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Systemsäkerhet 

Verksamheten utför i stort sätt all sin 
personuppgiftsbehandling i IT-system 

eller med hjälp av IT-stöd.
Systemsäkerhet handlar om krav på 

skyddet av data i våra IT-system. 

Förvaltningen har på en övergripande nivå sett över GDPR kraven i de system er enhet ansvarar för.  

Ex för system med känslig information och/eller extra skyddsvärda personuppgifter är 
informationsklassning och systemsäkerhetsanalys genomförda eller planerade att genomföras (dvs 
ni har planerat in ett ungerfärligt datum för genomförande). 

Ex ni har sett över om ni i systemen samlar in fler personuppgifter än vad som krävs för att utföra 
ert arbete, finns fritextfält som kan ersättas med låsa menyer eller tas bort helt, arkiverar ni 
personuppgifter i era system eller använder ni separata arkiv (arkivering ska ske i separata 
arkivsystem). Delvis

IT och kansliet framförallt, men 
även övriga enheter.

Behörighetsstyrning finns i de program som hanterar personuppgifter. 
Kommunen ser även över arbetet med informationssäkerhet. Vi har 
informationssäkerhetsklassat många system under 2018, men detta 
arbete behöver följas upp. Det är också svårt att garantera att varje 
system lever upp till alla krav.

9 Behörighetshantering

Inom förvaltningen har kontroller utförts att de som har behörighet till de system ni ansvarar för har 
rätt behörighet, dvs är aktuella. 

Inkluderar även anställda/konsulter som slutat eller bytt arbetsuppgifter internet. Nej Systemansvariga Första halvåret 2020
Om förvaltningen använder sig av samtycken så har förvaltningen uppdaterat era samtyckestexter så 
att de är i enlighet med GDPR. Ja De som utformar samtycken

Förvaltningen har, om samtycke nyttjas, byggt upp rutiner för att en medborgare ska kunna ta 
tillbaka ett samtycke. Nej

Gruppen för 
dataskyddssamordngare, 
eventuellt? Första halvåret 2020

11 Informationsplikt 

Om förvaltningen samlar in personuppgifter från medborgare eller anställda har rutiner byggts upp 
för att kunna följa GDPR:s informationsplikt. 

Ex på informationsplikt enligt GDPR
* Enhetens ändamålen med att samla in och behandla personuppgifterna
* Den rättsliga grunden för behandlingen
* Den period personuppgifterna kommer att lagras 
* Den registrerades rättigheter såsom rätten att bli bortglömd Delvis

Gruppen för 
dataskyddssamordngare, 
eventuellt?

På vissa blanketter finns uppfylls informationsplikten. Vi har även 
information om att mail kan registerars i kommunens signaturer. Det är 
dock inte kontrollerat att vi uppfyller informationsplikten överallt där det 
kan behövas.

12
Visa på efterlevnad av 

Dataskyddsförordningen 

Enheten har påbörjat arbetet med att genom dokumentation visa att enheten efterlever GDPR.

Exempel på dokumentation: 
Draftit (register)
Konsekvensbedömningar
Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser
Klassningar av system
Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera personuppgifter på ett visst sätt
Åtgärdsplaner 
Rapportering av incidenter 
Kravställning på systemleverantörer
PUB-avtal  Ja KLK

Övrigt 

7

Personuppgiftsincidenter  

Samtycke

2

e-post 

Personuppgiftsbiträdesavtal 
(PUB-avtal)

4
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SOCIALFÖRVALTNINGEN (SF)
Självutvärdering - Anpassningen till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Nr Område Arbetsuppgift Ja / Nej / Delvis 
Ansvarig för att arbetet på er 
enhet utförs (namn)

Om ni svarat Nej, notera månad 
när ni planerar att påbörja 
arbetet

Om ni svarat Delvis, kommentera ex kvarvarande arbete inom 
omårdet. 

1 Internt register med 
personuppgiftsbehandlingar i systemet 

Draftit

Förvaltningen har sett över de 
personuppgiftebehandlingar som utförs inom 
förvaltningen och (minst på en övergripande nivå) 
registerat dessa i Draftit. 

Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla 
personuppgiftsbehandlingar ska registreras. Draftit är 
det system där Nacka kommun valt att ha sitt 
personuppgiftsregister. Delvis Kristoffer Baehre

Av tre avdelning är arbetet påbörjat med en av dem. Workshops med 
enheterna är planerade för att inventera vilka 
personuppgiftsbehandlingar dom gör. En workshop är redan utförd och 
några av dessa personuppgiftsbehandlignar är registrerade i Draftit efter 
workshopen - men arbete kvarstår. Allt arbete förväntas vara klart 
tidigast år höst/vinter år 2020.

Vi bedömer att medarbetare och chef i tillräcklig 
omfattning vet vad en personuppgiftsincident är för att 
kunna identifiera dessa. Delvis Kristoffer Baehre

Det är svårt att uppskatta hur många som känner till vad en  
personuppgiftsincident är. Alla chefer anser dock att en lämplig åtgärd 
är att låta dataskyddssamordnaren träffa medarbetarna för att  höja 
kompetensen gällande hantering av personuppgiftsincidenter. Det 
arbetet kommer att ske under året 2020.

Vi bedömer att medarbetarare och chef i tillräcklig 
omfattning är informerade om att incidenter ska 
rapporteras senast inom 72 timmar och var de ska 
rapporteras. Nej Kristoffer Baehre

Detta arbetet kommer att påbörjas 
under år 2020 i februari eller mars 
månad i samband med att 
dataskyddssamordnaren ska träffa 
medarbetarna på 
socialförvaltningen för att öka 
medvetenheten om vad 
dataskyddsförordningen ställer för 
krav på oss.

3 Konsekvensbedömningar (DPIA)

Förvaltningen har gjort en genomgång av vilka 
personuppgiftsbehandlingar som ev. behöver 
genomföras en konsekvensbedömning på. (Gäller de 
behandlingar som er förvaltningen utför.)

Dvs. ni har identifierat om er förvaltning har 
personuppgiftsbehandlingar som kan medföra hög risk 
för den registrerade, ex om ni har omfattande 
behandlingar av känsliga personuppgifter. 
I dessa fall måste ni genomföra en 
konsekvensbedömning (DPIA).

Efter genomförd DPIA kommer ni ha stöd i vilka 
åtgärder ni ev måste vidta för att på ett tillräckligt 
säkert och korrekt sätt skydda de ex känsliga 
personuppgifter ni behandlar. 
Dataskyddsombudet kan stötta vid genomförandet.  Delvis

Den som inför nya system eller 
tjänster där känsliga behöver 
genomföras (förmodligen 
projektledaren eventuellt 
tillsammans med 
dataskyddssamordnare.)

När vi infört nya tjänster eller system som innebär att vi ska utföra 
personuppgiftsbehandlingar av känsliga personuppgifter har vi haft en 
dialog och risk- och konskekvensanalys. Vi har dessutom klassat våra 
system. Det arbetet vi har kvar att göra är att: bjuda in DSO samt följa de 
befintliga mallar vi har vid konsekvensbedömningar och 
förhandssamråd.

Förvaltningen har gått igenom de PUB-avtalssituationer 
som kan beröra er förvaltning.  

Dvs. ni har gjort en genomgång av ex. vilka IT-
leverantörer eller konsultfirmor ni behöver PUB-avtal 
med. Delvis Kristoffer Baehre

Jag (Kristoffer, dataskyddssamordnare) väljer "delvis" här i skrivande 
stund då jag ännu inte kunnat se vilka PUB-avtal vi har pga tekniska 
problem. Det jag däremot vet är att vi har PUB-avtal med de största 
systemen vi har som t.ex. Treserva. Men det kommer finnas arbete kvar 
eftersom alla PUB-avtal oavsett behöver ses igenom. Det arbetet 
kommer att ske under år 2020.

Notera namnet på de leverantörer ni har kvar att ta 
fram och/eller uppdatera PUB-avtal med. Inkludera de 
leverantörer som ni ännu inte har ett undertäckat avtal 
med. 

Avtalen ska vara undertecknade av båda parter för att 
de ska räknas som hanterade. Kristoffer Baehre Se ovan.

5 Informationshanteringsplan, gallring 
och arkivering 

Förvaltningen har uppdaterat sin 
Informationshanteringsplan i enlighet med GDPR.  

För många innbär detta en omfattande arbetsuppgift. 
Om ni inte är klara med denna ännu, notera gärna i 
kommentarsfäletet hur långt ni bedömmer att ni 
kommit i arbetet och hur mycket ni har kvar. 
Om delar av informationshanteirngsplanen (ex för e-
post) ligger på en annan nivå än på er enhet så 
kommentera det ni känner till, ex KS övergripande plan.  

Delvis.
Nästa anställda som ansvarar över 
informationshanteringsplanen.

Informationshanteringsplanen är senast uppdaterad 2019-05-21. 
Däremot är det oklart om den är i enlighet med GDPR. Detta är ett större 
arbete och den som uppdaterade informationshanteringsplanen har 
dessvärre slutat och ingen efterträdare är på plats ännu. Men 
undersökning av detta kommer pågå under år 2020.

6 Framtagande av registerutdrag 

Förvaltningen har sett över sin process för att ta fram 
registerutdrag. 

Ex. noterat vem som gör vad, vilka system ni ska leta i, 
hur ni ska leta och vilken information ni ska notera. Nej

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

Detta arbetet kommer att påbörjas 
under år 2020 i februari eller mars 
månad i samband med att 
dataskyddssamordnaren ska träffa 
verksamheterna på 
socialförvaltningen. Då 
kommerförvaltningens rutiner för 
registerutdrag udnersökas närmre. 
Detta kommer även öka 
medvetenheten om vad 
dataskyddsförordningens ställer 
för krav på oss gällande 
registerutdrag

Alla på enheten, som kan vara i behov av att använda 
krypterad intern e-post, vet att tjänsten finns till 
förfogande.   Delvis

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

Det är svårt att uppskatta hur många som känner till detta. Men oavsett 
så är ovissheten tillräckligt för att låta dataskyddssamordnaren träffa  
medarbetarna för att försöka höja kompetensen gällande detta samt 
den nya policyn gällande informationssäkerhet, och det arbetet kommer 
att ske under året 2020.

Medarbetare på förvaltningen har en övergripande 
vetskap om vilka personuppgifter vi i Vallentuna 
kommun måste skicka via krypterad e-post. Delvis

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

Se ovan. Dock ska tilläggas att merparten använder andra säkra system 
för att skicka meddelanden med känsliga personuppgfiter som t.ex. 
Treserva.

8

Systemsäkerhet 

Verksamheten utför i stort sätt all sin 
personuppgiftsbehandling i IT-system 

eller med hjälp av IT-stöd.
Systemsäkerhet handlar om krav på 

skyddet av data i våra IT-system. 

Förvaltningen har på en övergripande nivå sett över 
GDPR kraven i de system er enhet ansvarar för.  

Ex för system med känslig information och/eller extra 
skyddsvärda personuppgifter är informationsklassning 
och systemsäkerhetsanalys genomförda eller planerade 
att genomföras (dvs ni har planerat in ett ungerfärligt 
datum för genomförande). 

Ex ni har sett över om ni i systemen samlar in fler 
personuppgifter än vad som krävs för att utföra ert 
arbete, finns fritextfält som kan ersättas med låsa 
menyer eller tas bort helt, arkiverar ni personuppgifter i 
era system eller använder ni separata arkiv (arkivering 
ska ske i separata arkivsystem). Delvis Systemförvaltare i eventuellt samråd med dataskyddssamordnare.

De flesta stora system är klassade. Det finns något system som ännu inte 
är helt klassat. Allt detta planeras att ske under året 2020.

9 Behörighetshantering

Inom förvaltningen har kontroller utförts att de som har 
behörighet till de system ni ansvarar för har rätt 
behörighet, dvs är aktuella. 

Inkluderar även anställda/konsulter som slutat eller bytt 
arbetsuppgifter internet. Ja Systemförvaltare.

Om förvaltningen använder sig av samtycken så har 
förvaltningen uppdaterat era samtyckestexter så att de 
är i enlighet med GDPR. Delvis

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

I stora drag känns verksamheterna säkra på detta. Det som dock 
kommer utredas vidare är ifall det finns samtyckes blanketter som vi 
inte behöver använda pga annan de andra lagliga grunder vi kan stödja 
oss på för personuppgiftsbehandlingar. En inventering av detta kommer 
att ske under året 2020 för att säkerställa att vi inte har "onödiga" 
samtyckesblanketter, och att de vi väl ska använda är korrekt utformade 
enligt GDPR.

Förvaltningen har, om samtycke nyttjas, byggt upp 
rutiner för att en medborgare ska kunna ta tillbaka ett 
samtycke. Delvis

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

Generella samtyckesblanketter etc. är ofta utformade för kunden att ta 
tillbaka samtycke. Däremot är inte skriftliga rutiner upprättade för just 
detta ändamål.

11 Informationsplikt 

Om förvaltningen samlar in personuppgifter från 
medborgare eller anställda har rutiner byggts upp för 
att kunna följa GDPR:s informationsplikt. 

Ex på informationsplikt enligt GDPR
* Enhetens ändamålen med att samla in och behandla 
personuppgifterna
* Den rättsliga grunden för behandlingen
* Den period personuppgifterna kommer att lagras
* Den registrerades rättigheter såsom rätten att bli 
bortglömd Delvis

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

Skriftliga rutiner verkar inte ha upprättats. Däremot har flertal följt 
GDPR:s informationsplikt och informerat om hur vi vi behandlar 
personuppgifter via t.ex. slutet av mailsignaturer, informationsrutor i 
vissa blanketter samt t.ex. i e-tjänster. Men det är svårt att uppskatta 
hur många medarbetare som följer informationsplikten, men det är 
tillräckligt för att låta dataskyddssamordnaren träffa medarbetarna för 
att försöka höja kompetensen gällande detta. Och det arbetet kommer 
också att ske under året 2020.

12
Visa på efterlevnad av 

Dataskyddsförordningen 

Enheten har påbörjat arbetet med att genom 
dokumentation visa att enheten efterlever GDPR.

Exempel på dokumentation: 
Draftit (register)
Konsekvensbedömningar
Dokumenthanteringsplaner
Säkerhetsskyddsanalyser
Klassningar av system
Beslutsunderlag till varför vi valt att hantera 
personuppgifter på ett visst sätt
Åtgärdsplaner 
Rapportering av incidenter 
Kravställning på systemleverantörer
PUB-avtal  Delvis

Samtliga enhetschefer i eventuellt 
samråd med 
dataskyddssamordnare

Alla exempel som nämns under kolumnen "arbetsuppgift" har mer eller 
mindre påbörjats. Men det finns mycket kvar att arbeta med för att 
påvisa efterlevnad av dataskyddsförordningen. Därför kommer en 
riktad kompetenshöjning att utföras för  personal på socialförvaltningen 
tillsammans med dataskyddssamordnare under året 2020.

Övrigt 

Är det något specifikt eller generellt du vill ge feedback 
på eller som du har funderingar eller utmaningar kring i 
samband med din förvaltnings GDPR-anpassning? Låt 
oss gärna veta det!  

7

Personuppgiftsincidenter  

Samtycke

2

e-post

Personuppgiftsbiträdesavtal 
(PUB-avtal)

4
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Datum
2020-06-15
 

Beteckning
505-27405-2020
 

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd
Camilla Lindholm

1.Frank Roland Bennman 
Brobyhöjden 10
186 96 Vallentuna

2.Nadja Pena Hernandez
Edwin Pena Hernandez
Brobyhöjden 12
186 96 Vallentuna

3.Eva Birgitta Larsson
Brobyhöjden 14
186 96 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 föreläggande att vida 
åtgärder för ledningsläckage, Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att tidpunkten då 
föreläggandet ska vara uppfyllt enligt punkterna 3 och 4 bestäms till 2020-07-02

Bakgrund
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 15 maj 2020, BMTN-2020-765, att förelägga Eva Birgitta Larsson med 
personnummer 19520705-0187, Frank Roland Bennman med personnummer 
19460213-0835, Nadja Pena Hernandez med personnummer 19880205-5528 och 
Edwin Pena Hernandez med personnummer 19890101-1737 att: 
1. Åtgärda ledningsläckaget genom att reparera ledningen som läcker ut 
avloppsvatten.  
 2. Städa upp avloppsvattnet som läckt ut omedelbart efter att ledningsläckaget 
åtgärdats. Detta ska ske enligt punkterna a och b: a. Slamsugning av allt 
avloppsvatten som läckt ut. b. Spola rent området där avloppsvattnet läckt ut. 
 3. Utförda åtgärder i punkt 1 ska skriftligen redovisas till bygg- och 
miljötillsynsnämnden snarast, dock senast 2020-06-11.  
 4. Utförda åtgärder i punkt 2 ska redovisas till bygg- och miljötillsynsnämnden 
exempelvis genom fotografier snarast, dock senast 2020-06-11. Ett platsbesök 
kommer genomföras efteråt. 
 5. Beslutet ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas. 
Av beslutet framgår bland annat följande. Ett klagomål inkom 11 maj 2020 
gällande läckage av avloppsvatten i diken nedanför fastigheten Broby 1:13. Ett 
tillsynsbesök genomfördes den 12 maj 2020 där ägaren till fastigheten Broby 
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1:17, Eva Larsson, närvarade. Under tillsynsbesöket konstaterades att 
avloppsvatten hade läckt ut i diket på båda sidorna om vägen nedanför fastighet 
Broby 1:13. Det utläckta avloppsvattnet indikerade ledningsläckage, då 
avloppsvattnet endast fanns i ett begränsat område intill avloppsledningen och inte 
kunde härledas till någon annan teknisk del av avloppsanläggningen.  
Det befintliga avloppet belastas av både WC- och BDT- vatten från tre fastigheter, 
Broby 1:17, 1:18 och 1:19. Avloppsvattnet leds ner emot en åker. Det är oklart om 
det finns ett efterpoleringssteg. Under platsbesöket upplevdes även en lukt från 
det avloppsvatten som läckt ut.  
Efter tillsynsbesöket konstaterades att ett fortsatt ledningsläckage kommer pågå så 
länge som avloppet används av fastigheterna Broby 1:17, 1:18 och 1:19. Vidare 
framkom att ledningsläckaget kan ha pågått ett par veckor innan klagomålet 
inkom. Det är oklart hur länge läckaget har pågått. Det har även framkommit att 
fastigheten Broby 1:13 har en dricksvattentäkt cirka 10 meter från platsen där 
pågående avloppsvatten läcker ut. Inget tillstånd finns för avloppsanläggningen.  
Utsläpp av avloppsvatten kan orsaka syrebrist och övergödning i mark, grund- och 
ytvatten. Dessutom kan hygieniska olägenheter och toxiska effekter uppstå från 
avloppsvatten som påverkar människans hälsa och miljön negativt. Avloppsvatten 
från WC, bad, disk och tvätt innehåller förutom närsalter också virus, bakterier 
och andra mikroorganismer som kan orsaka smittspridning. Utsläpp av obehandlat 
avloppsvatten kan tränga in i dricksvattenbrunnar och därmed utgöra en risk för 
olägenhet för människors hälsa. Vidare kan utsläpp av obehandlat avloppsvatten 
bidra till olägenhet för djur som dricker påverkat vatten. Om utsläpp av 
avloppsvatten sker till ytvatten med låga flöden så att utspädningen blir liten, kan 
halten ammonium nå toxiska nivåer.  
Det aktuella ledningsläckaget av avloppsvatten pågår cirka 10 meter från en 
dricksvattenbrunn på fastigheten Broby 1:13. Nämnden bedömer att det finns risk 
att avloppsvatten tränger in i dricksvattenbrunnen och därmed utgör risk för 
olägenhet för de personer som använder dricksvattenbrunnen.  Åtgärder behöver 
därför genomföras snarast. Beslutet ska därför gälla omedelbart även om det 
överklagas. Nämnden bedömer att det finns allvarliga brister som kan innebära en 
risk för olägenhet för människors hälsa. Till följd av ovanstående finner nämnden 
det motiverat att förelägga Eva Larsson, Frank Roland Bennman, Nadja Pena 
Hernandez och Edwin Pena Hernandez att vidta åtgärder snarast och redovisning 
av vidtagna åtgärder ska ske, såväl skriftligt som genom fotografier. Ett 
platsbesök kommer även genomföras efter vidtagna åtgärder.
Eva Larsson, Frank Roland Bennman, Nadja Pena Hernandez och Edwin 
Pena Hernandez har överklagat beslutet och yrkat att ytterligare fastigheter 
inkluderas i föreläggandet. I överklagandet anges följande. De anser att 
fastigheterna Broby 1:12, Broby 1:13 och Broby 1:14 saknas i beslutet. Då dessa 
fastigheter använder samma ledning och avlopp bör de också dela ansvaret. 
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Skäl för beslutet
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. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det 
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Av 2 kap. 7 § miljöbalken följer att kraven i bland annat 3 § gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning 
ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått 
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
I 9 kap. 7 § miljöbalken anges att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.
Av 10 kap. 2 § miljöbalken följer att den som bedriver eller har bedrivit en 
verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller 
allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som 
ska ske enligt bestämmelserna i 10 kap.
I 10 kap. 4 § första stycket miljöbalken anges att den som är ansvarig för att 
avhjälpa en föroreningsskada ska i skälig omfattning utföra eller bekosta det 
avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet 
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk 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.
Av 26 kap. 26 § miljöbalken följer att en tillsynsmyndighet får bestämma att dess 
beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Länsstyrelsens bedömning 
Av handlingarna framgår att avloppsvatten från en trasig ledning har läckt ut i ett 
dike nedanför fastigheten Broby 1:13. Läckaget har skett ca 10 meter från en 
dricksvattenbrunn på nämnda fastighet. Nämnden har förelagt Eva Larsson, Frank 
Roland Bennman, Nadja Pena Hernandez och Edwin Pena Hernandez att åtgärda 
den trasiga avloppsledningen då deras fastigheter, Broby 1:17, 1:18 och 1:19, 
nyttjar ledningen. Klagandena har inte ifrågasatt att avloppsvatten läckt ut på 
grund av den skadade ledningen eller att deras fastigheter är anslutna till denna. 
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Klagandena gör dock gällande att fler fastigheter är anslutna och att föreläggandet 
borde ha riktats även till dem.  
Ett föreläggande ska riktas till den som anses vara verksamhetsutövare. Begreppet 
verksamhetsutövare är inte definierat i lag utan har utvecklats genom praxis. Det 
har ansetts att det är den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta 
åtgärder mot störningar och olägenheter som är verksamhetsutövare, samt att 
bedömningen måste göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Utgångs-
punkten är att det är fråga om ett offentligrättsligt ansvar och vid bedömningen av 
vem som är att se som verksamhetsutövare ska man i princip bortse från 
eventuella civilrättsliga avtal.
Det har inte ifrågasatts att fastigheterna Broby 1:17, 1:18 och 1:19 är anslutna till 
den aktuella avloppsledningen. Nämnda fastigheter ägs av Eva Larsson, Frank 
Roland Bennman, Nadja Pena Hernandez och Edwin Pena Hernandez. 
Länsstyrelsen anser därmed att dessa är att anse som ansvariga verksamhets-
utövare för avloppsledningen enligt miljöbalken. Nämnden har således haft fog 
för sitt beslut att förelägga dem att vidta åtgärder. Det faktum att det eventuellt 
finns ytterligare fastighetsägare som är anslutna till avloppsledningen föranleder 
inte någon annan bedömning. Länsstyrelsen konstaterar härvid att nämndens 
föreläggande innebär ett solidariskt ansvar för att åtgärda pågående läckage och 
skador. Detta betyder att krav på åtgärd kan riktas mot en eller flera av dem som 
är ansvariga, så länge som den eller de är att anse som verksamhetsutövare enligt 
vad som redogjorts för ovan (jmf 6 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207)). 
Överklagandet ska således avslås. Med hänsyn till att tidpunkten då föreläggandet 
skulle vara uppfyllt har passerat, ska emellertid datumen i punkterna 3 och 4 
ändras i enlighet med vad som framgår ovan under ”beslut”.
Länsstyrelsen vill avslutningsvis upplysa om att om endast någon eller några 
verksamhetsutövare har betalat för förelagd åtgärd finns möjlighet att civilrättsligt 
ställa regresskrav mot övriga ansvariga verksamhetsutövare.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Camilla Lindholm.

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

Kopia till
Vallentuna kommun; SBF@vallentuna.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:SBF@vallentuna.se
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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 27405-2020.
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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060201 

PROTOKOLL 
2020-07-08 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 3 
Mål nr P 4841-20 
 
 

 

Dok.Id 1614849     
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 
Hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Birgitta Bylund Uddenfeldt, referent, 
och tekniska rådet Inga-Lill Segnestam 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Referenten 
 
PARTER 
 
Klagande 
Christer Fridolin  
Stora Mällösa 4 
186 92 Vallentuna 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Mariam Fayez Saleh Khlil Abuhatab 
Sadelgatan 3 
194 72 Upplands-Väsby 
 
SAKEN 
Bygglov för garage på fastigheten Stora Mällösa 1:6 i Vallentuna kommun; nu fråga 
om prövningstillstånd 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-04-03 i mål nr P 111-20 
_______________ 
 

 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2020-07-09) 

 

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

avgörande står därför fast. 

 

 



  Sid 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 
P 4841-20 

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. 

 

 

Birgitta Bylund Uddenfeldt 

Protokollet uppvisat/ 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 
Avdelning 34 

BESLUT 
2020-08-18 
Meddelat i Stockholm 

Mål nr 
17643-20 
 
 

 

Dok.Id 1261844     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
115 76 Stockholm 

Tegeluddsvägen 1 08-561 680 00  - måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: avd34.fst@dom.se 

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-
stockholm/ 

 

 
KLAGANDE 
HANS Torsten Hallberg, 19480616-1016 
Uthamravägen 74 
186 53 Vallentuna 
  
MOTPART 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  

 

  



  Sida 2 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

BESLUT 
 

17643-20 
 

 
 
YRKANDEN 

 

Hans Hallberg yrkar att förvaltningsrätten ska förpliktiga Bygg- och 

miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) att avgöra ärende 

2020KC3419.  

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

I 13 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) anges bl.a. att beslut av en nämnd 

får överklagas.  

 

I 12 § förvaltningslagen (2017:900) anges följande. Om ett ärende som har 

inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex 

månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. 

Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in 

antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett beslut att 

avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol 

eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av 

avgörandet i ärendet.  

 

Hans Hallberg har till nämnden skriftligen begärt att ärendet ska avgöras i 

enlighet med 12 § förvaltningslagen. Han har därefter överklagat hos 

förvaltningsrätten att nämnden inte inom fyra veckor har avgjort ärendet 

eller avslagit begäran om att ärendet ska avgöras.  

 

För att förvaltningsrätten ska kunna pröva ett överklagande måste det finnas 

ett överklagbart beslut. Nämnden har varken avgjort det aktuella ärendet i 

sak eller tagit ett särskilt beslut att avslå begäran. Det finns därmed inget 

överklagbart beslut för förvaltningsrätten att pröva. Överklagandet ska 

därför avvisas.    

 



  Sida 3 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I STOCKHOLM 

BESLUT 
 

17643-20 
 

 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR  

 

Detta beslut kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i 

bilaga 1 (FR-03).  

 

 

Karl Lundberg  

Rådman  

 

Förvaltningsrättsnotarien Matilda Davin Omar har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten 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 och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten 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 det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

	1.
	Överklagande av beslut om att lämna klagomål på störande buller på fastigheten Vallentuna-Åby 1:143 i Vallentuna kommun utan åtgärd
	Beslut
	Bakgrund
	Motivering
	Hur man överklagar
	Beslutande
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till


	2.
	Överklagande av beslut om föreläggande gällande utfyllnadsmassor på fastigheten Fridhems Gård Ösby 31, Vallentuna kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Skäl för beslutet
	Du kan överklaga beslutet
	Beslutande
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till


	3.
	4.
	Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken avseende buller och vibrationer i bostad på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:24 i Vallentuna kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Motivering
	Du kan överklaga beslutet
	Beslutande
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till
	Bilagor


	5.
	__S1273_PlatinaFiles$_Active_c0_c0441e2d-5d68-42b4-9495-153f565bf2b4.pdf
	GDPR-rapport 2019
	Självutvärdering_status_GDPR_kommunledningskontoret
	Självutvärdering_status_GDPR_socialförvaltningen


	6.
	Överklagande av beslut om föreläggande att vida åtgärder för ledningsläckage, Vallentuna kommun
	Beslut
	Bakgrund
	Skäl för beslutet
	Du kan överklaga beslutet
	Beslutande
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till


	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	15. Anmälningar för kännedom.pdf
	73cd3c71-fa5f-41e7-b0f4-a2d7932a053d.docx
	Anmälda handlingar





