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ÄRENDELISTA
§67 Val av justerare
§68 Fastställande av dagordning
§69 Verksamheten informerar
§70 Månadsuppföljning januari-juni 2020, Bygg- och miljötillsynsnämnden.
§71 Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
§72 Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
§73 Revidering av bygglovsenhetens taxa
§74 Revidering av tillsyns- och kontrollplan 2020
§75 Riktlinjer för skyltning i Vallentuna kommun

§76 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehandling och 
mångfaldsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen för 2019

§77
MOLNBY 4:1 (MOLNBYVÄGEN 47) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus/LSS-boende samt komplementbyggnad och anordnande av 
parkering, Dnr SHBG 2020–000360

§78
GILLINGE 1:5 (ANGARNS-VEDA 6) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 
BYA/BTA om 167/300 m2 och komplementbyggnad(gäststuga) med BYA/BTA om 41 
m2, Dnr SHBG 2020–000379

§79 KÅRSTA-RICKEBY 2:13 Ansökan om förhandsbesked
§80 Redovisning av delegationsbeslut
§81 Anmälningar för kännedom

§82
BÄLLSTA 2:1286 (MILLES VÄG 21) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (BYA 
200m²/BTA 250m²) ink eldstad och komplementbyggnad (BTA 40m²), Dnr SHBG 
2020–000221

2 / 26



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67
Val av justerare

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 68
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 69
Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport
 Bostadsanpassningsbidrag
 NKI - Nöjd Kund Indexgen
 Statsbidrag för coronatillsyn
 Hemställan tillsynsarbete Vallentunasjön
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§ 70
Månadsuppföljning januari-juni 2020, Bygg- och miljötillsynsnämnden. 
(BMN 2020.051)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljningen och överlämnar 
den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter sex månader och en prognos för helåret. Den samlade prognosen för bygg- och
miljötillsynsnämndens verksamheter är att verksamheterna kommer att
bedrivas enligt budget.

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

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning januari-juni 2020, Bygg- och miljötillsynsnämnden tjk
 Månadsuppföljning januari-juni 2020, BMN
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§ 71
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (BMN 2020.047)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna taxan och föreslår för 
kommunfullmäktige att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden har tillsynsansvar för delar av strålskyddslagen. Det finns 
behov av att uppdatera denna taxa i samband med att taxa för miljöbalkens område uppdateras 
så att dessa är synkade med varandra. I taxebestämmelserna prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen framgår att timtaxan ska vara den samma och följa timtaxan för miljöbalkens 
tillsynsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
 Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
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§ 72
Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område (BMN 2020.046)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna taxan och föreslår för 
kommunfullmäktige att fastställa behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område enligt 
bilagor.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en helt ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för kommunerna att 
prioritera tillsyn där behovet är som störst.

Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö. För att detta ska uppnås är det viktigt att 
prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger kommunerna 
verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss verksamhet och tydligare koppla 
avgiften till behovet.

Den nya taxemodellen består av flera olika delar.

1: Taxebestämmelser, juridiskt underlag.

2: Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning mm)

3: Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta avgifter.

4: Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade tillsynsintervall.

5:Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn.

Under ett års tid har miljösamverkan Stockholms län (MSL) arbetat med modellen för att hitta 
en samsyn i länet över hur mycket olika typer av verksamheter bör betala för avgift, både för 
tillsyn och i prövnings och anmälningsärenden. Ex. en fotvårdare som bedriver verksamheter 
borde ha samma avgift oavsett vilken kommun den bedriver avgift inom eftersom behovet av 
tillsyn och vad vi ska kontrollera hos dessa verksamheter är detsamma överallt. Det kan finnas 
lokala skillnader inom vissa verksamheter pga. känslig natur, vattenskyddsområden och 
dylikt.

Till skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) som 
Vallentuna kommun har använt sig av, har den nya behovsstyrda taxan fokus på övergripande 
processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och 
tillsynsfinansiering hör ihop.
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Den nya behovsstyrda taxemodellen är:

Gemensam: Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion

Integrerad: Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering

Lika: Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter

Lättanvänd: Den är i Excel, följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen

Annorlunda: Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.

I nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan. Det finns en tydligare 
koppling till behovsutredningen. Riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i taxan. Det 
är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas. Tillsynsbehovet bör inte skilja 
sig åt beroende på om en bransch har kommunal eller statlig tillsynsmyndighet.

Tillsynsbehovet anges på branschnivå i bilaga 2 och 3.

I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta årliga 
avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för 
att fylla i Excel bladet och skapa taxebilaga 2. I Vallenuna kommun föreslås årlig avgift på 
flertalet verksamheter då det skapar en god planering och stabil budget för den tillsyn som 
kommunen har ansvar för att utföra.

Idag betalar huvudverksamheten 100 % årlig avgift och 25 % av årsavgiften för varje extra 
verksamhet som bedrivs på ett objekt. För de verksamheter som klassas in med timavgift så 
ska timavgift tas ut de gånger man bedriver tillsyn på just den verksamheten på objektet. 
Detta har varit väldigt svår för verksamhetsutövarna att förstå. Istället föreslås att taxan för 
huvudbranschen på objektet justeras upp till 125 % av årsavgiften där det finns en eller fler 
delverksamheter, oavsett om de klassas in med timavgift eller årsavgift. Detta för att 
tillsynsbehovet är större än huvudbranschens tillsynsbehov på grund av att det finns 
delverksamheter. Oavsett hur många extra verksamheter de har så betalar de 125 % av 
huvudbranschens årsavgift. Detta kommer vara lättare för verksamhetsutövarna att förstå och 
även lättare att förklara. Det finns även fortsättningsvis en möjlighet om nedsättning på 
objektsnivå om tillsynsbehovet i enskilda fallet är lägre än schablonen.

Det går också att tillfälligt höja avgiften om behovet för ett objekt har varit större än 
schablonen.

Taxebilaga 3 - timavgifter
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Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för vissa branscher i Excel bladet. För 
verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. Kommunens 
behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i Excel bladet för bilaga 3.

I taxan finns också en bilaga som reglerar verksamheter med sporadiskt tillsynsbehov. Det är 
verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter genomförd tillsyn och där 
behovet av tillsyn är sporadiskt (mindre behov än vart tredje år eller tillsyn
vid behov).

I samband med att Kommunfullmäktiga fattar beslut om ny taxemodell räknas även timtaxan 
ut i enlighet med SKR:s beräkningsmodell gånger PKV-värdet för 2020 som är 1,9%. Den 
befintliga timavgiften är 1230 kr/timme och den nya beräkningen visar att avgiften ska vara 
1300 kr/timme.

Som en jämförelse redovisas några kommuners timtaxa inom miljöbalkens område för 2020 
nedan, de flesta kommuner höjer dessa avgifter med PKV värdet för 2020 inför 2021 som är 
1,9%:

Timavgifter för några kommuner i länet 2020.
Norrtälje – 1270 kr
Sollentuna – 1400 kr
Upplands-Väsby – 1223 kr
Upplands-Bro – 1280 kr
Österåker – 1275 kr

Taxemodellen är byggd i excel för att lätt kunna sortera och välja olika valbara möjligheter. 
Respektive flik i taxemodellen är omgjord till pdf för att kunna läsas i nämnd, KS och KF. 
Det som kommer visas utåt mot kund är taxebestämmelser, taxebilaga 1, taxebilaga 2, 
taxebilaga 3 och sporadisk tillsyn. De övriga dokumenten är den modell som skapar dessa 
bilagor.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 Taxabestämmelser Vallentuna kommun
 Taxebilaga 1 -menyfliken Vallentuna
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 Taxebilaga 1 - datafliken Vallentuna
 Taxebilaga 1 Vallentuna
 Taxebilaga 2,3 och sporadisk tillsyn - menyfliken Vallentuna
 Taxebilaga 2,3 och sporadisk tillsyn - datafliken Vallentuna
 Taxebilaga 2 Vallentuna
 Taxebilaga 3 Vallentuna
 Taxebilaga sporadisk tillsyn Vallentuna
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§ 73
Revidering av bygglovsenhetens taxa (BMN 2020.056)

Beslut
Bygg och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna taxan och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och 
med den första januari 2021.

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att en större revidering behöver göras avseende justering av den genomsnittliga 
handläggningstyper för en- och tvåbostadshus. Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige 
2017-12-11 § 181. Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts.

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

Beslutsunderlag
 Förslag reviderad bygglovstaxa 2020-08-25
 Tjänsteskrivelse reviderad BygglovsTaxa
 Bilaga Med markerade förändringar
 Förslag Reviderad Bygglovstaxa 2021 inkl tidsuppskattning
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§ 74
Revidering av tillsyns- och kontrollplan 2020 (BMN 2020.053)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna revidering av tillsyns- och 
kontrollplan.

Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare i år fattat beslut om en tillsynsplan för miljöbalkens tillsynsområde och 
en kontrollplan för livsmedelsområdet. Med anledning av Corona behöver både tillsyns och 
kontrollplanen revideras. Under våren har många tillsynsbesök ställts in med anledning av 
Corona och de riktlinjer de statliga myndigheterna gick ut med gällande tillsyn. Utöver detta 
fick nämnden ett utökat tillsynsansvar att kontrollera efterlevnaden av smittskyddsåtgärder 
med anledning av Corona på restauranger, caféer mm. Den tillsynen har utförts av våra 
livsmedelsinspektörer som då inte kunnat leverera enligt den planerade kontrollfrekvensen på 
livsmedelanläggningar. Regionen har gått ut med att alla miljönämnder ska prioritera Corona 
tillsynen. Denna tillsyn kommer även att fortsätta till hösten, men fokus behöver också ligga 
på kontroll av livsmedelsanläggningar enligt livsmedelslagen. Totalt sett innebär detta att alla 
anläggningar inte kommer att få besök enligt plan. De anläggningarna med störst risk/flest 
antal timmar kommer att prioriteras. Alla besök kommer dessutom vara förbokade och inga 
oanmälda inspektioner genomförs pga. Corona, med hänsyn till både inspektör och företagare. 
De anläggningar som enligt plan ska få 3 besök på ett år kommer att få 2 besök, de 
anläggningar som enligt plan ska få 2 besök per år kommer få 1 besök. I övrig är det 
livsmedelsanläggningar på vårdboenden eller andra anläggningar som lagar mat till Corona 
riskgrupper som kommer prioriteras ner 2020 för att undvika att sprida smitta bland 
riskgrupper.

Inom hälsoskydd kommer ingen tillsyn att genomföras på förskolor under 2020 pga. Corona. 
Enligt tillsynsplan skulle 19 förskolor få besök under 2020, dessa genomförs istället under 
2021. De har tillräckligt att tänka på med barnen och planering kring frånvaro hos personal 
mm. Det är inte heller rätt att bidra till att fler vistas i lokalerna under denna period.

Inga besök kommer att genomföras inom vårdboenden/gruppboenden pga. att dessa befinner 
sig i riskgrupp för Corona.

Av 67 planerade besök inom hälsoskydd kommer ca 35 besök att genomföras. Klagomål 
kommer fortsätta prioriteras som tidigare. Även Radonutskick med uppmaning att 
flerbostadshus ska mäta radonhalten i sina lägenheter kommer att prioriteras. I övrig kommer 
information på hemsidan uppdateras och en kampanj ”elda rätt” gällande vedeldning 
genomförs under hösten.

Inom miljöskyddsområdet kommer all timdebiterad tillsyn som debiteras efter genomförs 
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tillsyn kommer inte att genomföras inom miljöbalkens tillsynsområde. Fokus kommer ligga 
på att genomföra tillsyn på de som betalar en årlig tillsynsavgift. De verksamheter som har 
störst risk/flest antal timmar kommer att prioriteras. Av de planerade ca 70 tillsynsbesöken 
som planerade i tillsynsplan kommer ca 40 besök att genomföras av miljöfarliga 
verksamheter. En del av den tillsyn som skulle genomföras var uppföljning i Okvista 
industriområde, enbart några objekt i industriområden kommer att få besök.

I övrigt genomförs löpande tillsyn och prövning av inkommande 
klagomål/anmälningar/ansökningar, där större masshanteringsärenden fortfarande är den del 
som tar mest tid inom miljöskyddsgruppen.

Avloppstillsynen kom igång senare på våren pga. rekommendationer från statligt håll och pga. 
att nya rutiner för tillsyn under Corona skulle tas fram innan tillsyn kunde påbörjas. Det 
innebär att de 250 planerade tillsynsbesöken inte hinner genomföras under 2020. Planen 
revideras till att genomföra 200 tillsynsbesök av enskilda avlopp. Under 2020 har fler 
ansökningar inom enskilda avlopp inkommit och hanterats än tidigare år.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av tillsyns- och kontrollplan 2020
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§ 75
Riktlinjer för skyltning i Vallentuna kommun (BMN 2020.055)

Beslut
Bygg och miljötillsynsnämnden beslutar att fastställa riktlinjerna för god skyltning i 
Vallentuna kommun.

Ärendebeskrivning
Denna skrift behandlar riktlinjerna för skyltning i hela Vallentuna kommun. Syftet med 
riktlinjen är att den ska bidra till en vägledning av valet av skyltar, inspirera till att skapa ett 
vackert och inbjudande gaturum och att underlätta en enhetlig och rättvis bedömning av 
skyltärenden. Riktlinjerna är framtagna med stöd av 9 kap 30 §, Plan och bygglagen 
(2010:900).

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

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för skyltning i Vallentuna kommun 2020-08-25
 Riktlinje för skylt i Vallentuna kommun

15 / 26



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
likabehandling och mångfaldsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen 
för 2019 (BMN 2020.049)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner rapporten för samhällsbyggnadsförvaltningens 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och 
mångfald för 2019 och de fokusområden som tagits fram.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningen kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och framledes.

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

Beslutsunderlag
 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehandling och 

mångfaldsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen för 2019
 Rapport årlig uppföljning av SAM och LIMÅ BMN 2019
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ
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§ 77
MOLNBY 4:1 (MOLNBYVÄGEN 47) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus/LSS-boende samt komplementbyggnad och anordnande av 
parkering, Dnr SHBG 2020–000360 (BMN 2020.052)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL samt 6 kap 2 § plan- och byggförordningen, PBF att bevilja bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus/LSS boende samt komplementbyggnad och anordnande av 
parkering.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Kjell 
Hellstrand. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med RISE Certifiering, 
behörighetsnummer SC1365-11 (certifierad till 2021-12-04).

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

Ärendebeskrivning
Det har den 25 maj 2020 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/LSS-boende samt komplementbyggnad och 
anordnande av parkering. Flerbostadshuset ska uppföras i ett plan med en byggnadsarea om 
502 kvm, komplementbyggnaden har en byggnadsarea om ca 26 kvm. Ansökan gäller även 
anordnande av 4 parkeringsplatser, en av dessa är till för rörelsehindrade.

Fastighetens storlek är 2 137 kvm och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
inte heller några andra kommunala intressen, men bedöms vara belägen inom sammanhållen 
bebyggelse.

Fastighetsbildningen har föregåtts av förhandsbesked med diarienummer: SHBG 2019–
000060. I det ärendet prövades ett enbostadshus och komplementbyggnad med en annan 
placering. Mot bakgrund av de ändrade förutsättningarna i ärendet har Socialförvaltningen i 
Vallentuna kommun, Roslagsvatten och Region Stockholms trafikförvaltning remitterats.

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

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet.

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

Beslutsunderlag
 tjänsteskrivelse 2020-08-28
 tjänsteskrivelse bygglov10
 Översiktskarta
 Planritning komplementbyggnad A.10.07
 Planritning A.10.01
 Fasadritning komplementbyggnad A.10.11.01.pdf
 Sektionsritning A.10.06.01_rev_1.pdf
 Fasadritning nordväst och sydväst A.10.03.2_rev_1.pdf
 Fasadritning sydost och nordost A.10.04.2_rev_1.pdf
 NBK_Situationsplan_rev_1.pdf
 Markplaneringsritning A.10.10.01_rev_1.pdf
 Bullerutredning_Molnby_4-1_Vallentuna[1].pdf
 Yttrande Roslagsvatten
 Remissvar Socialförvaltningen
 Yttrande från Region Stockholms trafikförvaltning
 kompletterande yttrande från Region Stockholms trafikförvaltning
 Yttrande från ägare till fastigheten Ubby 1_41
 Sökandens bemötande av yttranden
 Sökandens bemötande av yttranden2
 Sökandens bemötande av yttranden3
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§ 78
GILLINGE 1:5 (ANGARNS-VEDA 6) Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus med BYA/BTA om 167/300 m2 och 
komplementbyggnad(gäststuga) med BYA/BTA om 41 m2, Dnr SHBG 
2020–000379 (BMN 2020.059)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Anders Nyström. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med 
RISE Certifiering, behörighetsnummer SC 0688-11, (certifierad till 2021-11-09).
Avgiften för bygglovet är 43 050 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och 
byggförordning (2011:338), PBF.
Ansökt åtgärd bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL.
Åtgärden förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § PBL, och bedöms uppfylla de 
krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-06-01 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om nybyggnad 
av ett enbostadshus med BYA/BTA om 167/300 m2 och komplementbyggnad/gäststuga med 
BYA/BTA om 41 m2.
Fastigheten är 1 501 m2 och ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
och inom sammanhållen bebyggelse. Enligt den gällande översiktsplanen 2040, ingår tomten i 
ett område med utpekande av höga kulturhistoriska kvalitéer.
Ärendet har remitterats till kulturförvaltningen, miljöavdelningen och trafikverket.
Ägarna av fastigheterna ANGARNS-VEDA 1:13 och 1:17 samt GILLINGE 1:1 och 1:6 har 
underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, under tiden 2020-07-23 t.o.m. 2020-08-13.
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden inte strider mot gällande översiktsplan 
2040 och bedöms inte heller strida mot övrig bygglagstiftning

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

Beslutsunderlag
 Bygglov nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, 2020-08-28
 översiktskarta
 Ritningar
 epost ändrad kulörval
 bullerutredning
 Vattenutredning
 yttrande kulturnämnden
 yttrande Trafikverket
 yttrande miljöavdelningen
 yttrande ANGARNS-VEDA 1.17 erinringar
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§ 79
KÅRSTA-RICKEBY 2:13 Ansökan om förhandsbesked (BMN 2020.018)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar att med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken 
medge undantag från förbuden enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till 
dispensskäl nummer två då fastigheten är väl avskild från området närmast strandlinjen av 
järnväg och annan bebyggelse.
Att hela fastigheten får tas i anspråk.

Att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom fastigheten KÅRSTA-
RICKEBY 2:13 enligt 9 kap 17 §, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften för strandskyddsdispens och förhandsbeskedet är 30 549 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut 
separat.

Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.
Särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens bedöms föreligga med hänvisning till att 
fastigheten redan är väl avskild från strandområdet av järnväg och bebyggelse och därför 
saknar betydelse för det rörliga friluftslivet.
Villkor:
Vid bygglov ska samråd hållas med Trafikförvaltningen SLL.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-12-18 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Fastighetens areal är 3680 m2, ligger utanför planlagt område inom 
sammanhållen bebyggelse och riksintresse för kommunikation och strandskydd. Sökt 
placering ligger utanför strandskyddat område.
Fastigheten styckades av 1908-03-21 och arealen är 3680 m2. Fastigheten är bebyggd med två 
komplementbyggnader.
Bullerutredning är utförd och godkänts av SL. SL har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Fastigheten ska anslutas till det kommunala VA-nätet.
Ägare till fastigheterna KÅRSTA-RICKEBY 2:12, 2:14, 2:19, 2:20, 2:112, 2:132 och 2:133 
har hörts om sökt åtgärd.
Ingen erinran har inkommit.
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Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Elwe Nilsson (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 2020-08-

28
 Översiktskarta
 situationsplan_kårsta
 Buller- och vibrationsutredning Kårsta_Rinkeby_2_13
 Remissvar SL
 SLs svar på bullerutredning
 Roslagsvattens anslutning
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§ 80
Redovisning av delegationsbeslut

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

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

Beslutsunderlag
 BMN 2020.001-11  Miljöavdelningens delegationslista 2020-05-27 till 2020-08-25
 BMN 2020.001-12  Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-05-27 till 2020-08-28
 BMN 2020.001-13  Delegationsbeslut enligt 1.1,  beslut om bygglov för nybyggnad av 

fritidshus och installation av eldstad, Billsta 8:1
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§ 81
Anmälningar för kännedom

Beslutsunderlag
  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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§ 82
BÄLLSTA 2:1286 (MILLES VÄG 21) Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus (BYA 200m²/BTA 250m²) ink eldstad och 
komplementbyggnad (BTA 40m²), Dnr SHBG 2020–000221 (BMN 
2020.060)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus med eldstad och 
komplementbyggnad

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Emil 
Sahlberg. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med RISE, 
behörighetsnummer SC0496-16 (certifierad till 2021-08-11).

Avgiften för bygglovet är 36 900 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Det har 2020-04-06 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och installation av eldstad samt en komplementbyggnad uppfört 
som garage. Enbostadshuset har en bruttoarea om 250m² och upptar en byggnadsyta om 200 
m². Garaget har en byggnadsyta om 40 m².

Vid ansökan som inkom 2020-04-06 bedömdes fasaden mot Milles väg vara den fasad som 
var beräkningsgrundande. Detaljplanen anger att högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad 
är 9 meter och byggnadshöjd 7 meter. I och med att fasaden mot Milles väg bedömdes som 
beräkningsgrundande, var det gavelspetsarnas nockhöjd som beräknades som byggnadshöjd. 
Byggnadshöjden beräknades till nära 9 meter och var därmed planstridig. Ett grannhörande 
gjordes och det inkom erinringar mot förslaget.

Därefter har sökande omarbetat ansökan beaktat erinringarna som inkom. Omarbetningarna 
består i huvudsak lägre placering på tomten, flackare takvinkel, samt att sökande tagit bort de 
gavelspetsarna mot Milles väg som tidigare bedömdes som beräkningsgrundande som 
byggnadshöjd. Där de beräkningsgrundande gavelspetsarna tidigare var, har istället anlagts 
takterrasser med indragna glasräcken.

Ansökan bedöms nu vara planenlig och uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL.

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse 2020-09-04 Bällsta 2:1286
 tjänsteskrivelse bygglov
 BMN-Situationsplan
 BMN-Markplaneringsritning
 BMN-Fasader-norr-väster-bostaden
 BMN- Fasader-öster-söder-bostad
 BMN- Sektioner-bostad
 BMN-Planritning-bostad
 BMN-Fasader-sektion-plan för garage
 BMN- Lantmäteriet_förättningskarta-GA56
 BMN-lantmäteriet-GA-56
 BMN- GA-56 väg lantmäteriet
 BMN-Förklaring till väg ga-56  Ärendebilaga
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