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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-18:30

Beslutande 
närvarande

Elwe Nilsson (M) (ordförande), Robert Lee (L), Sven-Olof Ekström (S), 
Ewa Thorin (M), Per-Everth Staff (C), Mattias Torkelsson (KD) §§101-108, 
Anette Karlsson (S), Michel Louis (KD) §§99-100 ersätter Mattias 
Torkelsson (KD), Peter Bergmiller (MP), Bo Brandt (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Michel Louis (KD) §§101-108, Ingrid Anderson (C), Hans Boström (S)

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef) §§101-108, Sandra Wargclou 
(Miljöchef), Senad Glamocak (Bygglovschef), Johanna Attlerud 
(Stabschef)

Paragrafer §§99-108

Justerande Sven-Olof Ekström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Henrik Enskär

Ordförande _______________________
Elwe Nilsson (M)

Justerande _______________________ 
Sven-Olof Ekström (S)
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-11-17
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ÄRENDELISTA
§99 Val av justerare
§100 Fastställande av dagordning
§101 Verksamheten informerar
§102 Månadsuppföljning januari-oktober 2020 för bygg- och miljötillsynsnämnden
§103 FASTARBY 1:5  Strandskyddsdispens, Dnr SHBG 2020-000499
§104 LINDHOLMEN 3:17 Tillsyn nybyggnad av mur, Dnr SHBG 2016–001277

§105 UBBY 1:20 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, Dnr SHBG 2020-
000461

§106
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:69 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, 33 lgh (BYA 709 m² BTA 4141 m²) samt installation eldstad, Dnr 
SHBG 2020–000419

§107 Redovisning av delegationsbeslut
§108 Anmälningar för kännedom
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§ 99
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-11-17
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§ 100
Fastställande av dagordning
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg:
Ärende "Månadsuppföljning januari-oktober 2020 för bygg- och miljötillsynsnämnden" läggs 
till dagordningen som § 102.
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§ 101
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Arlanda Influensområde: svar på remiss
 Svar till Haverikommissionen 
 Genomfört tillsynsarbete av serveringsställen
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§ 102
Månadsuppföljning januari-oktober 2020 för bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2020.074)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. Bygg- och miljötillsynsnämnden föreslår kommunstyrelsen att notera 
informationen om det befarade underskottet på 0,5 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter tio 
månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Prognosen visar ett befarat underskott 
om 0,5 miljoner kronor. Den sviktande konjunkturen samt Corona pandemin har påverkat 
verksamheternas intäkter negativt, intäktsbortfallet uppgår till 1,3 miljoner kronor varav 0,9 
miljoner kronor är direkt hänförligt till Corona. Detta underskott hanteras inom befintlig 
budgetram. Verksamheten bostadsanpassning upplevde initialt en nedgång i ärendeinflöde på 
grund av Corona pandemin då många av de bidragsansökande tillhör riskgrupper. Under 
perioden augusti till oktober förändrades beteendet och ärendemängden ökade åter vilket får 
till följd att kostnaderna prognosticeras överstiga budget med 0,5 miljoner kronor.

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-oktober BMN, 2020
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§ 103
FASTARBY 1:5  Strandskyddsdispens, Dnr SHBG 2020-000499 (BMN 
2020.071)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Motivering till återremiss
Ärendet återremitteras för att ge sökande möjlighet att komma in med kompletterande 
handlingar till sin ansökan.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-07-20 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten FASTARBY 1:5.
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutade att återremittera ärendet för vidare handläggning.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att  ge sökande möjlighet att 
komma in med kompletterande handlingar till sin ansökan.

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

7 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 9586SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104
LINDHOLMEN 3:17 Tillsyn nybyggnad av mur, Dnr SHBG 2016–001277 
(BMN 2020.072)
Beslut
Ärendet 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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-10-28
 tjänsteskrivelse bygglov10
 Skrivelse från fastighetsägare
 Bilaga beräkning byggsanktionsavgift
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§ 105
UBBY 1:20 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus, Dnr 
SHBG 2020-000461 (BMN 2020.073)
Ärendet avser: UBBY 1:20
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). Avgiftsspecifikation 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 2020-07-02 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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
 Förhandsbesked för tre enbostadshus, 20201103
 Tjänsteskrivelse
 Översiktskarta

10 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 9586SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Situationsplan
 Remissvar miljö
 Borr protokoll
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§ 106
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:69 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, 33 lgh (BYA 709 m² BTA 4141 m²) samt installation 
eldstad, Dnr SHBG 2020–000419 (BMN 2020.062)
Ärendet avser: VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:69
Beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30§, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för ett flerbostadshus.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Jörgen 
Örneholm. Han är certifierad kontrollansvarig enligt PBL med Rise, Certifikat SC2343-12 
och är certifierad till 2022-11-23.

Avgiften för bygglovet är 79 950 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet
Åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och åtgärden uppfyller de krav 
som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 
§ första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.PBL. Bygglov ska 
därför ges, enligt 9 kap 30 § PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-06-11 till bygg – och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om ansökan 
om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Fastigheten ska bebyggas i fler etapper varav 
detta är den första. Den första etappen benämns hus A-B och innefattar 33 lägenheter. 
Byggnaden kommer uppta en byggnadsyta om 709 m² och bruttoarean anges till 4141 m².

För fastigheten gäller detaljplan ”Gärdesvägen D20190717” med akt nummer:
0115-P2019/4.

Fastigheten har markanvisats och ärendet har remitterats till mark - och 
exploateringsavdelningen (MEX) för bedömning om ansökan följer markanvisningsförslaget. 
MEX noterar att vissa ändringar har gjorts, men ändringarna har skett av godtagbara skäl. 
MEX informerar om att slutgiltigt ställningstagande/godkännande i förhållande till 
markanvisningsavtalet kommer att ske inför att marköverlåtelseavtal skrivs.
Ärendet har remitterats till gata – och parkavdelningen för bedömning av en låg balkong som 
var planstridig. Balkongens höjd kunde inte godtas som mindre avvikelse och gick inte heller 
att lösa på annat sätt varför sökande tog därför bort balkongen.

Gata – och parkavdelningen remitterades för bedömning om ansökan uppfyller 
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parkeringsstrategin för Vallentuna kommun, sökande har bifogat mobilitetsplan med 
mobilitetsåtgärder.

Mobilitetsgruppen har svarat: ”Beviljas bygglovsansökan frångår man parkeringsstrategin. 
Översänd mobilitetsplan kan inte godkännas. ”
”Hus A och B (etapp 1) kräver 39 parkeringsplatser för att få bygglov utan godkänd
mobilitetsplan. Översänd mobilitetsplan för hus och A och B kan ge 15 % reducering:
39*0,85=33 parkeringsplatser. I bygglovet som söks redovisas 25 stycken vilket
innebär att 8 st. parkeringsplatser saknas.”

Sökande har beskrivit med följebrev hur parkeringsstrategin kommer uppfyllas/genomföras 
framgent. En av förklaringar som uppges är att det kommer garageplanet färdigställs i 
nästkommande etapp, och kommer vara klar innan boende flyttar in i etapp A-B. Vilket 
möjliggör att första byggetappen kan nyttja de parkeringsplatser som parkeringsstrategin 
kräver under viss tid utan reducering, till dess att kommande etapper byggts färdigt.

Kommunen upplyser om att avtal finns om mobilitetsåtgärder för att civilrättsligt binda upp 
byggaktören till den mobilitetsplan som godkänns vid bygglov. Avtalet ska beslutas av 
kommunstyrelsen och är undertecknat av byggaktören. Om åtgärderna inte har genomförts 
enligt mobilitetsplanen, har kommunen rätt att genomföra åtgärderna på bekostnad av bolaget.

Gata – och parkavdelningen remitterades även för bedömning av avfallshantering. Sökandes 
lösning bedömdes som godtagbar.

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har remitterats för bedömning av brandsäkerheten. 
SBFF har haft erinringar mot ansökan och bristerna har sedan sökande omarbetat. 
Omarbetningen är nu godtagbar och SSBF har inte längre något att erinra mot 
bedömningsunderlaget.

I bedömningen har det allmänna intresset att inte bebygga fastigheten vägts mot det enskilda 
intresset att bebygga fastighet. Bygg – och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att det 
enskilda intresset att bebygga väger tyngre i detta ärende.

Byggnaden bedöms som planenlig och därmed förenlig med 9 kap 30 § PBL.

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

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 2020-11-10 SHBG 2020-419
 Tjänsteskrivelse bygglov SHBG 2020-000419
 BMN- Bygglovshandlingar - 9 stycken-_A-B-Rev-B
 BMN- Markplanering
 BMN-Situationsplan_NBK A_
 BMN- Sektion-hus A-B
 BMN-Illustration 1. Credentia Kyrkbacken
 BMN-Illustration 2-Credentia Kyrkbacken
 BMN-Illustration 3.Credentia Kyrkbacken
 BMN- Area sammanställning
 BMN-Situationsplan
 BMN-Bilaga parkering-pdf
 BMN- Uppställningsplats för stegbil med mått till balkonger
 BMN-Remissvar utan erinran- storstockholms brandförsvar- Ankom 2020-09-23.
 BMN-SSBF yttrande med erinran Vallentuna prästgård 2020-09-08
 BMN- Remissyttrande-bedömning om ritningarna-bygglovet är godtagbart beaktat 

den föregående markanvisningen.
 BMN- Följebrev_beskrivning_genomförande av mobilitetsplan 2020-10-21
 BMN- Credentias mobilitetsplan 2020-10-07
 BMN-Remissvar med erinran GAPA beträffande låg planstridig balkong.
 BMN-Avtal om mobilitetsåtgärder undertecknat av byggaktör 2020-09-24
 BMN- Bullerutredning - Akustik i hus A och B
 BMN-Tillgänglighetsutlåtande
 BMN- Yttrande avfallsavd utan erinran
 BMN-Mobilitetsgruppens yttrande 2020-11-05
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§ 107
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
 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
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§ 108
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  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
 KS 2020.324-1  Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och 

miljötillsynsnämndens driftbudget
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Elwe Nilsson
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Namn Sven-Olof Ekström

Organisation Vallentuna BMN

Datum & Tid 2020-11-19 13:47:51 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation
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