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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
 Coronatillsyn
 Organisationsförändring: inrättande av stab

4. Sammanträdesplan 2021 (BMN 2020.067)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer sina sammanträdesdagar för år
2021 enligt följande:

Nämnd - 19 januari, 16 februari, 16 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 31 augusti, 28 september, 
26 oktober, 23 november, 21 december.

Nämndens sammanträden börjar klockan 18:00.

Presidiemöte – 14 januari, 11 februari, 11 mars, 22 april, 13 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 
september, 21 oktober, 18 november, 16 december.

Presidiets sammanträden börjar klockan 15.00.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer bygg- och miljötillsynsnämnden sammanträdesplan för kommande år. 
Nämnden fastställer också sammanträdesdatum för
nämndens presidium. I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven 
undvikits i största möjliga mån för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna 
närvara.

Nämnden sammanträder på tisdagar och presidiet sammanträder på torsdagar.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-09, Sammanträdesplan 2021
 Sammanträdesplan BMN 2021

5. Tertialuppföljning januari-augusti för bygg- och 
miljötillsynsnämnden, 2020 (BMN 2020.058)
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Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner tertialuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

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

Handlingar
 Tertialuppföljning januari - augusti 2020 BMN
 Tertialuppföljning januari-augusti 2020, BMN

6. Internkontroll, halvårsuppföljning2020 – Bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2019.108)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog § 13 2020-02-17 internkontrollplan 2020 för
bygg- och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts 
under det första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas 
till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-28, delårsuppföljning internkontroll
 Rapport, halvårsuppföljning av internkontroll 2020
 Internkontrollplan 2020

7. FÅGELSUNDA 3:1 (FÅGELSUNDA 42) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, Dnr SHBG 
2020-000375 (BMN 2020.064)

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.
Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.
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Ärendebeskrivning
Det har 2020-05-29 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
två enbostadshus. Aktuell placering ligger utanför detaljplanelagt område, inom 
sammanhållen bebyggelse. Sökt åtgärd strider inte mot gällande översiktsplanering.
Remissinstans Trafikverket och miljöavdelningen har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Ägare till fastigheten TORSHOLMA 3:1 vill gärna bli kontaktad inför kommande 
fastighetsreglering
Ägare till fastigheten FÅGELSUNDA 1:3 undrar om det inte är jungfrulig mark.
Ägare till fastigheten FÅGELSUNDA 7:1 skrivit ner åtta punkter där majoriteten handlar om 
vilken miljöpåverkan det blir med två nya fastigheter.
Sökande har svarat på grannars erinringar, se bilaga 7.
Övriga hörda grannar har inget att erinra mot sökt åtgärd.

Handlingar
 Förhandsbesked, två enbostadshus
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Remissyttrande Trafikverket
 Remissvar miljö
 Yttrande från FÅGELSUNDA 1_3, 7_1 och TORSHOLMA 3_1.
 Svar på grannyttranden

8. GRANA 11:1 (GRANA 15) Tillsyn - Ovårdad tomt och upplag, 
Dnr SHBG 2020–000238 (BMN 2020.036)

Ärendebeskrivning
Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på www.vallentuna.se då det 
inte bedöms vara förenligt med dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin 
helhet kontakta registrator.

9. KÅRSTA-RICKEBY 2:33 (KÅRSTAVÄGEN 321) Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000154 (BMN 
2020.065)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30-32 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Avgiften för bygglovet är 6 150 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
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kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, 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 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger även inom riksintresse kulturmiljö.
Kulturnämnden anser att byggnadens egen karaktär skulle förvanskas.
Sökande har förklarat varför sökt åtgärd är den mest lämpade lösningen.
Bygg- och miljötillsynsnämnden anser att tillbyggnaden inte förvanskar byggnaden i den 
utsträckning som Kulturnämnden anser.
Ingen erinran har inkommit från hörda grannar.

Handlingar
 Bygglo, tillbyggnad enbostadshus
 tjänsteskrivelse bygglov
 Situationsplan
 Fasadritningar
 Planritningar
 Sektionsritning
 Teknisk beskrivning
 Förslag till kontrollplan
 Remissvar kultur
 Förklaring av sökande

10. KÅRSTA-RICKEBY 2:8 (KÅREVÄGEN 104) Bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus (BYA 194 m²) samt installation 
eldstad och rivning av befintliga byggnader. Dnr SHBG 2020–
000430 (BMN 2020.061)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt installation av 
eldstad och rivning av befintlig huvudbyggnad.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Gunnar Sundqvist. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med RISE 
Certifiering, behörighetsnummer SC1484-16 (certifierad till 2023-01-08).

Avgiften för bygglovet är 34 440 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Det har 2020-06-17 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om 
nybyggnad av enbostadshus (BYA 194 m²) samt installation eldstad och rivning av befintliga 
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byggnader.

Därefter skickades remisser till kulturförvaltningen, planavdelningen, Roslagsvatten och 
Storstockholms lokaltrafik.

Kulturförvaltningen remitterades på grund av riksintresse kulturmiljö och att byggnaden som 
avsågs att rivas var en av första uppförda i området (sannolikt 1800-talet). 
Sammanfattningsvis yrkar kulturförvaltningen på att byggnaden inte ska rivas genom att 
istället bygga till den befintliga byggnaden.

Sökande har redogjort för varför det inte är försvarligt att bevara den äldre byggnaden som 
bostadshus med dagens krav. Sammanfattningsvis är det skicket på den befintliga bygganden 
samt svårighet att möta upp energi - och bullerkrav samt tillgänglighet både i huset och på 
tomten.

Sökande har med beaktande av kulturförvaltningens yttrande valt att byta färg på fasaden från 
vitt till rött samt bytt färg på taket från grått till rött.

Bygg- och miljötillsynsnämnden har gjort en avvägning av det enskilda intresset att bebygga 
fastigheten med en ny byggnad, och ställt det mot det allmänna intresset att bevara den 
nuvarande byggnaden. Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer i detta ärende att ge den 
enskilde företräde och riva befintlig byggnad och istället uppföra en ny enligt bifogade 
handlingar.

Samtliga yttranden och remissvar samt sökandes bemötande finns bifogade i sin helhet till 
beslutet.

För ytterligare information se kontorets tjänsteskrivelse som bifogas.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2020-09-21 SHBG 2020-430
 Tjänsteskrivelse bygglov
 TB-Situationsplan baserad på nybyggnadskarta A
 TB- Markplanering Handling 2
 TB-Marksektion
 TB-Fasadritning med marklinjer
 TB-Planritning
 Yttrande kultur
 Delegationsbeslut kulturnämnden- avstyrkan-
 TB- Yttrande med erinran SL
 TB- Remissvar roslagsvatten- utan erinran
 TB-Remissvar från planavdelningen utan erinran
 TB-Bullerutredningen som sökande hänvisar till. Bifoga Handling 2
 TB-sökandes bemötande 2020-06-28 på avvikelsebrev mm.
 TB-sökandes bemötande 2020-07-28 Bifoga Handling 1
 TB-Sökandes bemötande 2020-08-14
 Yttrande_bygglovsansökan_2020-08-27.pdf Bifoga Handling 1
 TB-Sökandes bemötande_2020-09-20
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11. LILLA TORKAN 1:4 (TORKANVÄGEN 11) Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av 
befintlig byggnad, Dnr SHBG 2020-000389 (BMN 2020.066)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30-32 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
samt rivning av befintlig huvudbyggnad enligt 9 kap. 34 §.
För att genomföra åtgärden krävs det tekniskt samråd och en kontrollansvarig. 
Kontrollansvarig för projektet är Gustav Ågermo, behörighetsnummer SC1182-16.
Avgiften för bygglovet/rivningslovet är 59 655 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, 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 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Fastigheten LILLA TORKAN 1:4 ligger utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen 
bebyggelse, är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Ansökan gäller 
nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivning av befintlig huvudbyggnad. 
Miljöavdelningen har inget att erinra mot sökt åtgärd, då vatten och avloppsanläggning redan 
finns på fastigheten.
Ägare av fastigheten LÖVSÄTTRA 1:3 har erinran angående placeringen och skriver att ett 
högt hus intill ett redan befintligt hus på 1:3 inte kan godtas.
Som närmst kommer det att vara 24 meter mellan byggnaderna. Det är oklart vilken fastighet 
fastighetsägaren på LÖVSÄTTRA 1:3 hänvisar till, om det gäller LÖVSÄTTRA 1:3 avstånd 
c:a 24 meter eller LILLA TORKAN 1:3 avstånd c:a 35 meter.
Övriga hörda fastighetsägare har inget att erinra mot sökt åtgärd.

Handlingar
 Bygglov, nybyggnad enbostadshus och garage samt rivning av befintlig huvudbyggnad
 tjänsteskrivelse bygglov
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Ritningar
 Ärende BMTN-2020-952 - Remissvar SHBG 2020-000389
 Yttrande från LÖVSÄTTRA 1_3

12. TOFTESTA 4:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av två enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000112 (BMN 2020.068)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Villkor:
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Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger en god 
helhetsverkan.

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

Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-02-18 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
två enbostadshus. Aktuell placering ligger utom detaljplanelagt område inom sammanhållen 
bebyggelse och riksintresse för kulturmiljö.
Remissinstans kulturnämnden avstår från att besvara remissen.
Gällande enskilt avlopp bedömer miljöavdelningen att en enskild avloppsanläggning kommer 
att kunna lösas enligt bifogad situationsplan på planerade fastigheter.
Ingen erinran har inkommit från hörda grannar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.

Handlingar
 Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Remissvar kultur
 Remissvar miljö

13. VALLENTUNA-PRÄSTGÅRD 1:69, Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus (33 lgh) samt installation eldstad 
(SHBG 2020-000419) (BMN 2020.062)

Förslag till beslut
Handlingar saknas i ärendet.

14. VALLENTUNA-ÅBY 1:170 Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av 3 st flerbostadshus - 62 lgh, total BTA 3 717,6 kvm samt 
cykeltak, förråd och anordnande av parkeringsplatser  Dnr SHBG 
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2020–000349 (BMN 2020.070)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 31 b punkt 1 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL att bevilja bygglov för uppförande av tre flerbostadshus samt 
cykeltak, förråd och anordnande av 43 parkeringsplatser.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Thomas Lennartsson. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL.

Avgiften för bygglovet delas upp i tre etapper då ärendet gäller tre flerbostadshus. Avgiften 
för etapp 1 är 83 640 kronor som inkluderar bygglovskostnad, startbesked och slutbesked. 
Avgiften för etapp 2 är 36 900 kronor som inkluderar startbesked och slutbesked. Avgiften för 
etapp 3 är 36 900 kronor som inkluderar starbesked och slutbesked. Total avgift för bygglovet 
är 157 440 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Riksbyggen ansökte 2020-05-19 om bygglov för uppförande av tre flerbostadshus med 62 
lägenheter samt cykeltak, förråd och anordnande av 43 parkeringsplatser. Detaljplanen anger 
en högsta bruttoarea ovan mark på 4 000 kvm. Sökt åtgärd har en total bruttoarea som uppgår 
till 3 717,6 kvm. Bostadsarean uppgår till 2 804 kvm. Lägenhetsfördelningen är 31 stycken 1- 
rumslägenheter, 29 stycken 2- rumslägenheter och 2 stycken 3– rumslägenheter.  Cykeltaket 
och förrådet har en byggnadsarea om 38,4 kvm.

Ansökan bedömdes som fullständig 2020-09-23.

Åtgärden avviker från detaljplanen genom att parkeringar placeras på mark som inte får 
bebyggas enligt planbestämmelserna samt att kravet på att minst en tredjedel av 
parkeringsbehovet för bostäder i flerfamiljshus (exklusive besöksparkering) ska anordnas i 
underjordiskt garage, inte uppfylls. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att avvikelserna 
är små och förenliga med detaljplanens syfte.

Tillgänglighetsutlåtandet anger att det finns en avvikelse från utformningskraven i BBR. 
Bygglovsavdelningen gör dock bedömningen att det kan
antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan 
synpunkt.

För ytterligare information se kontorets tjänsteskrivelse som bifogas.

Handlingar
• Tjänsteskrivelse 2020-09-30 SHBG 2020-000349
• Tjänsteskrivelse 
• Situationsplan A-00-1-002
• Situationsplan avfallshantering A-00-1-001
• Markplaneringsritning L 16.1–0001
• Fasadritning Hus 1 1 A-00-3-101
• Fasadritning Hus 2 A-00-3-201
• Fasadritning Hus 3 A-00-3-301
• Planritning Hus 1 plan 1 A-00-1-101
• Planritning Hus 1 plan 2 A-00-1-102
• Planritning Hus 1 plan 3 A-00-1-103
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• Planritning Hus 1 plan 4 A-00-1-104
• Takplan Hus 1 A-00-1-105
• Planritning Hus 2 och 3 entrévåning A-00-1-201
• Planritning Hus 2 och 3 plan 2 A-00-1-202
• Planritning Hus 2 och 3 plan 3 A-00-1-203
• Planritning lägenhetstyper A-00-1-901
• Sektionsritning Hus 1 A-00-2-101
• Sektionsritning Hus 2 och 3 A-00-2-201
• Sektionsritning Hus 1, 2 och 3 L 16.6–0001
• Plan- och fasadritning pergola, cykeltak och förråd L 18.6–0002
• Intyg tillgänglighet
• Exteriör-, kulör- och materialbeskrivning
• Remissvar Storstockholms brandförsvar

15. ÖSBY 5:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000356 (BMN 2020.063)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.
Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms inte uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-05-20 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus. Aktuell placering ligger inom riksintresse kulturmiljö och ingår i 
Naturkatalogen 2018 Garns-Gillberga.
Fastigheten ÖSBY 5:1 är på 214 ha landareal.
Remissinstanser kommunekolog och kulturförvaltningen har erinringar mot sökt åtgärd.
Miljöavdelningen anser att avlopp går att lösa, angående tillgång på vatten rekommenderas 
provborrning.
Ingen erinran från grannhörandet har inkommit.

Handlingar
 Förhandsbesked, nybyggnad enbostadshus
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Remissvar kommunekolog
 Delegationsbeslut kulturnämnden
 Yttrande kommunantikvarie
 Remissvar miljö
 Meddelande



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (11)

16. Redovisning av delegationsbeslut

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

Delegationsbeslut
 BMN 2020.001-14    Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-08-28 till 2020-09-30
 BMN 2020.001-15    Miljöavdelningens delegationslista 2020-08-26 till 2020-09-29

17. Anmälningar för kännedom

Anmälda handlingar
 BMN 2019.093-7    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av tillstånd till enskild 

avloppsanläggning, Kumla 1:30
 BMN 2020.012-6    Kommunfullmäktige, Ny kart- och mättaxa
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2019 års bokslut
 BMN 2020.032-4    Kommunfullmäktige, Tertialrapport januari-april 2020
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