
KALLELSE
BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN
2020-12-15

Tid och plats Kl  18:00-20:00
Digitalt mötesrum

Övrig information

Elwe Nilsson (M)
Ordförande

Henrik Enskär
Sekreterare



FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Ärende      

     

1. Val av justerare      

2. Fastställande av dagordning 

3. Verksamheten informerar 

4. Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 

5. Revidering av informationshanteringsplan 2020 

6. BROBY 6:5 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus SHBG 2020-000569 

7. RÄVSTA 1:10 (RÄVSTA 1) Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus 

(BYA/BTA1067 m²) SHBG 2020-000713 

8. Redovisning av delegationsbeslut 

9. Anmälningar för kännedom 

  

 
 
 
 
 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (6)

1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Rekryteringar till miljöavdelningen
 VA-utredning i Kårsta

4. Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 
(BMN 2020.075)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:

• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål
• Indikator/nyckeltal
• En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
• En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-19, Verksamhetsplan 2021-2023
 Verksamhetsplan 2021-2023, BMN

5. Revidering av informationshanteringsplan (BMN 2020.057)
Förslag till beslut
Bygg– och miljötillsynsnämnden antar förslaget till revidering av informationshanteringsplan 
för nämndens verksamhetsområden samt fastställer den nya klassificeringsstrukturen som 
tagits fram för att överensstämma med verksamheternas processer.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta en 
informationshanteringsplan, tidigare benämnd dokumenthanteringsplan, som sammanställer 
myndighetens allmänna handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett 
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bevarande- och gallringsperspektiv.

Informationshanteringsplanen ska ses över regelbundet och revideras vid behov. Vid större 
revideringar behöver även klassificeringsstrukturen, dvs informationshanteringsplanens 
rubriker med tillhörande punktnotation, ändras. Detta har vid denna revidering gjorts för både 
bygglovsavdelningen och miljöavdelningen.

Kommunstyrelsen har den 17 februari 2020, § 28, fastställt att gallringsfristen för 
räkenskapshandlingar inom kommunen ändras från tio år till sju år utifrån en lagändring i 
lagen om kommunal redovisning och bokföring (2018:597). Denna ändring införs i och med 
denna revidering även i bygg- och miljötillsynsnämndens delar av 
informationshanteringsplanen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, revidering av informationshanteringsplan, 2020-11-09
 Informationshanteringsplan samhällsbyggnad
 Klassificeringsstruktur samhällsbyggnad

6. BROBY 6:5 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000569 (BMN 2020.077)
Ärendet avser:BROBY 6:5

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

Ärendebeskrivning
Det har 2020-08-21 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus. Aktuell placering ligger utanför detaljplanelagt område, inom sammanhållen 
bebyggelse och riksintresse för kulurmiljö. Fastigheten styckades av 1952-08-08 för 
bostadsändamål och arealen är 2640 m2.

Kulturförvaltningen har beslutat att inte svara på remissen.
Miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning kommer att kunna lösas.
Borrning har utförts för att säkerställa dricksvattenförsörjning.
Ägare av fastigheterna BROBY 1:3, 1:10, 1:17, 1:18, 1:19, 6:1 och 6:8 har grannhörts.
Ingen erinran har inkommit.i denna ruta. Rubriken ska heta ”Skäl till beslut” (formatet ska 
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vara Rubrik 3).

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet som bilaga till denna ”del av tjänsteskrivelse”

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

7. RÄVSTA 1:10 (RÄVSTA 1) Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av ridhus (BYA/BTA1067 m²), Dnr SHBG 2020–000713 (BMN 
2020.076)
Ärendet avser: Rävsta 1:10

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 ridhus.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Oscar 
Nilsson. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med RICE. (certifierad till 
2021-05-10).

Avgiften för bygglovet är 86 100 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Fakturering för förenklad nybyggnadskarta om 1 291 kronor (enligt 
avtal) görs i samband med faktureringen av bygglovet (endast en faktura skickas ut).

Skäl för beslutet

Åtgärden överensstämmer med beviljat förhandsbesked och bedöms uppfylla de krav som 
ställs i bygglagstiftningen. Åtgärden strider inte heller 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
Det har 2020-10-14 till bygg – och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om bygglov 
för uppförande av ett ridhus. Fastigheten Rävsta 1:10 är belägen utanför detaljplan och 
omfattas inte heller av några områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom ett område med 
höga kulturhistoriska värden.

Bygglovet har förgåtts av ett beviljat förhandsbesked med ärende nummer SHBG 2017-1320. 
Förhandsbeskedet överklagades till Länsstyrelsen (beteckning
40321–42069–2018) som 2019-01-02 konstaterade att bygg – och miljötillsynsnämndens 
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beslut stod sig och avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades inte.

Som underlag för bygg – och miljötillsynsnämndens beslut om förhandsbeskedet finns i 
ärende 2017-1320 två yttranden från kommunantikvarien. Av det slutliga ställningstagandet 
gällande ansökan framgår att en dialog med fastighetsägarna har pågått för att utforma en 
byggnad som passar in i miljön och gör minsta möjliga påverkan. Förslaget har omarbetats ett 
flertal gånger för att uppfylla de högt ställda kraven. Byggnaden kommer, enligt 
kulturförvaltningens bedömning, att synas men med sin placering och utformning kommer 
den att bli en del av den befintliga gårdsmiljön och kommer inte att påverka de höga 
kulturhistoriska kvaliteterna negativt.

Ridhuset byggnadsyta är 1067 m² och är till gestaltning, placering, och färgsättning 
överensstämmande med det förhandsbesked som kulturförvaltningen tillstyrkte och som bygg 
– och miljötillsynsnämnden därefter beviljade.

Aktuellt ärende bedömdes som fullständigt och berörda sakägare på Rävsta 2:7 Rävsta 3:4, 
Åsta 1:15 och Åsta 5:4 gavs möjlighet att yttra sig mellan 2020-10-28 och 2020-11-18.

Fastighetsägarna på Åsta 5:4 har inkommit med 3 stycken erinringar och Rävsta 3:4 har 
inkommit med 2 stycken erinringar mot bygglovet.

Det som framförts som argument till att inte bevilja bygglovet är i huvudsak placeringen, 
gestaltningen och volymen. Erinringarna finns att läsa i sin helhet som bilagor till beslutet.

Vad klagandena har anfört och vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder ingen annan 
bedömning än att bevilja bygglovet i enlighet med det giltiga förhandsbeskedet.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet som bilaga till denna ”del av tjänsteskrivelse”

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2020-11-25 Rävsta 1:10
 Tjänsteskrivelse bygglov
 BMN-NBK Situationsplan C
 BMN-Fasad - Nordväst-Sydost - Nordväst-Sydost-Sektionsritning
 BMN-Fasad - Sydväst - Plan
 BMN- 3D - Fasad
 BMN-Grannyttrande_Åsta 5-4 ägare 1- med erinran
 BMN-Grannyttrande_Åsta 5-4 ägare 2och 3- med erinran
 BMN-Grannyttrande_Rävsta 3-4 med erinran
 BMN-Grannyttrande_Rävsta 3-4 med erinran_ägare 1

8. Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut
 BMN 2020.001-19    Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-10-28 till 2020-11-25
 BMN 2020.001-18    Miljöavdelningens delegationslista 2020-10-27 till 2020-11-24
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9. Anmälningar för kännedom
Anmälda handlingar
     Överklagande av beslut om bygglov för mast och teknikbod på fastigheten Karby 3:92 (SHBG 

2019-000244)
     Mark- och miljödomstolens dom i mål M 3368-20, Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Husa 1:4  (SHBG 2019-000038)
     Beslut, ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall
 BMN 2019.043-6    Mark- och miljödomstolens dom i  mål M 3776-20, utdömande av vite, 

Uthamra 1:7
 BMN 2020.066-3    Överklagande av beslut om beviljat bygglov, Lilla Torkan 1:4 (SHBG 2020-

000389)
 KS 2020.201-3    §106 KF Kommunplan 2021-2023
 BMN 2020.017-8    Underrättelse om överklagande till Mark- och miljödomstolen (mål P 6206-

20), bygglov för enbostadshus och komplementbyggnad, Bällsta 2:1296
 BMN 2020.063-3    Överklagan: bestridande av faktura  SHBG 2020-000356 ÖSBY 5:1
 KS 2020.262-3    §109 KF Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 KS 2020.260-3    §111 KF Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
 KS 2020.056-11    §202 KS Månadsuppföljning januari-oktober 2020, kommunstyrelsen
 KS 2020.324-3    §211 KS Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och 

miljötillsynsnämndens driftbudget
 KS 2020.298-2    §223 KS Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 BMN 2020.050-5    Högsta förvaltningsdomstolens beslut i mål 6033-20 Begäran om prövning av 

ärende angående avloppsvatten i Vallentunasjön (BMTN-2019-77)
 KS 2020.261-3    §110 KF Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
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