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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Arlanda Influensområde: svar på remiss
 Svar till Haverikommissionen 
 Information om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 

2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

4. FASTARBY 1:5 (RUMSÄTTRAVÄGEN 21) Strandskyddsdispens, 
Dnr SHBG 2020-000499 (BMN 2020.071)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus med stöd av 7 kap. 18b och 18c miljöbalken med hänvisning till dispensskäl 
nummer 1, då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Sökt strandskyddsdispens utbredning på marken får användas för 
det avsedda ändamålet som redovisas på till ärendet hörande kartor.
Avgiften för strandskyddsdispensen är 13 530 kronor. Avgiften kommer att faktureras separat 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Skäl för beslutet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. Byggnaden uppförs i 
anslutning till befintliga byggnader och bildar en väl sammanhållen enhet. Sökt byggnation 
medför inte en utvidgning av det privata området då tillgängligheten för allmänheten redan är 
utsläckt av befintliga byggnader. Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 7 kap. 
13-15 §§ miljöbalken. Nu tänkta åtgärder förändrar inte heller nämnvärt livsbetingelserna för 
djur och växter på platsen.
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som 
behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet enligt 7 kap. 18 f § 
miljöbalken. Den fria passagen bedöms inte beröras av sökt åtgärd.
Byggnaden behövs för en familjemedlem med familj som utför vissa arbetsuppgifter på 
gården.
Strandskyddsdispensen bedöms vara förenlig med strandskyddets syften.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enligt bestämmelser i 1-4 kap miljöbalken samt med den för 
området gällande kommunala översiktsplanen.
Tomtplatsbestämningen redovisas med begränsningslinje/skraffering på en till ärendet 
hörande situationsplan.
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Ärendebeskrivning
Det har 2020-07-20 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten FASTARBY 1:5.
Byggnaden uppförs i anslutning till befintliga byggnader och bildar en väl sammanhållen 
enhet. Sökt byggnation medför inte en utvidgning av det privata området då tillgängligheten 
för allmänheten redan är utsläckt av befintliga byggnader. Den prövade åtgärden går att 
förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 7 kap. 13-15 §§ miljöbalken. Nu tänkta åtgärder förändrar inte heller 
nämnvärt livsbetingelserna för djur och växter på platsen.

Handlingar
 Strandskyddsdispens för fritidshus, 2020-10-28
 tjänsteskrivelse Strandskyddsdispens
 Översiktskarta
 Sit.plan m. strandskydd
 Tomtplatsavgränsning
 Nybyggnadskarta
 Foton
 Ritningar

5. LINDHOLMEN 3:17 (TIMOTEJVÄGEN 12) Tillsyn nybyggnad av 
mur, Dnr SHBG 2016–001277 (BMN 2020.072)
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.
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•  

6. UBBY 1:20 (MOLNBYVÄGEN 2) Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000461 (BMN 
2020.073)
Ärendet avser: UBBY 1:20

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.
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. till beslut (beslutsmeningen) ska uttrycka myndighetens ställningstagande. Detta ska 
vara så tydligt att beslutet ska kunna verkställas med hjälp av endast beslutsmeningen.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-07-02 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
tre enbostadshus. Aktuell placering ligger utanför planlagt område, inom sammanhållen 
bebyggelse.
Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa. Beträffande vatten så anger man att 
fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter och 
rekommenderar provborrning.
Borrning är utförd med positivt resultat.

Ägare av fastigheterna UBBY 1:14, 1:18, 1:19 och VALLENTUNA-VEDA 1:1 har hörts, 
ingen erinran har inkommit.

Handlingar
 Förhandsbesked för tre enbostadshus, 20201103
 Tjänsteskrivelse
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Remissvar miljö
 Borr protokoll
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7. 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
Inga handlingar i ärendet

8. Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut
 BMN 2020.001-16    Miljöavdelningens delegationslista 2020-09-30 till 2020-10-26
 BMN 2020.001-17    Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-09-30 till 2020-10-28

9. Anmälningar för kännedom
Anmälda handlingar
     Överklagande av beslut om föroreningsansvar, Karby 4:8 (2014-000377)
 BMN 2019.082-17    Mark- och miljödomstolens beslut i mål P 2342-20, Förhandsbesked för 

nybyggnad av flerbostadshus (LSS), Kårsta-Rickeby 2:60
 BMN 2019.049-12    Mark- och miljödomstolens beslut i mål P 2344-20, Förhandsbesked för 

nybyggnad av flerbostadshus (LSS), Kårsta-Rickeby 2:136
 BMN 2020.027-3    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av positivt förhandsbesked för 

tre enbostadshus, Kårsta-Gillberga 6:1
     Beslut, Anmälan om vattenverksamhet gällande anläggning av munkbrunn i Långsjöns södra 

utlopp, fastigheten Össeby-Söderby 1:1
 BMN 2020.060-4    Överklagande av beslut om bygglov, Bällsta 2:1286 (SHBG 2020-000221)
     Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
     Vallentuna kommuns svar till Statens Haverikommission angående anmälan om möjliga risker 

med viss typ av takkonstruktion
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