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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
informera nämnden om status på gamla ärenden

4. Föreläggande om att vidta preciserade åtgärder för avveckla 
masshanteringsverksamhet på (BMN 2020.038)
Ärendet avser: Gillinge 1:4/juridisk person

Handlingar
 Föreläggande om att vidta preciserade åtgärder för avveckla masshanteringsverksamhet 

på Gillinge 1:4

5. Fastarby 1:5, Strandskyddsdispens  (SHBG 2020-000499) 
(BMN 2020.071)

6. Torsholma 1:10 (Torsholma 36) Ansökan om förhandsbesked 
för uppförande av två enbostadshus (BMN 2020.078)
Ärendet avser: Torsholma 1:10 SHBG 2020-000532

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.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-08-10 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
två enbostadshus. Fastigheten är inte belägen inom något riksintresseområde.

Remisser har skickats till miljöavdelningen och Trafikverket.

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig mellan 2020-10-13 och 2020-10-30.

För ytterligare information se kontorets tjänsteskrivelse som bifogas.
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Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2020-12-16 SHBG 2020-532
 tjänsteskrivelse förhandsbesked1
 Situationsplan.pdf
 Remissvar miljöavdelningen.pdf
 Remissvar Trafikverket
 Yttrande från berörda sakägare
 Bilaga till yttrande1
 Bilaga till yttrande2
 Bilga till yttrande3
 Kompletterande svar Trafikverket
 Kompletterande svar från Trafikverket2

7. Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut
 BMN 2020.001-21    Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-11-26 till 2020-12-21
 BMN 2020.001-20    Miljöavdelningens delegationslista 2020‐11‐25 till 2020‐12‐15

8. Anmälningar för kännedom
Anmälda handlingar
     Beslut  om förlängd tid, tillsyn i Västlunda vattenskyddsområde, dnr 535-21601-2017
     Cirkulär-20-50 Sotningsindex
     VB: Beslut avseende efterbehandling del av område Hakungetäkten, Vallentuna kommun  (555-

64835-2020 )
     Mark- och miljödomstolens dom i  mål M 3092-08, Löt avfallsanläggning
     Överklagan av beslut om föreläggande på Fastighet Ösby 1:38 (BMTN-2020-1340)
     Länsstyrelsens beslut tom att väg 950 Lindholmsvägen upphör som rekomenderrad väg för 

farligt gods
 KS 2020.022-11    §136 KF Revisionsrapporter 2020
 KS 2020.292-3    §137 KF 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 KS 2020.293-3    §138 KF Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
 KS 2020.275-4    §153 KF Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 

webbpublicering
 BMN 2019.043-7    Föreläggande  Utdömande av vite; nu fråga om prövningstillstånd  (mål nr. M 

13593-20)
 BMN 2020.061-3    Förvaltningsrättens beslut i mål 24736-20, Laglighetsprövning av Bygg- och 

miljötillsynsnämndens beslut (Dnr SHBG 2020–000430)
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