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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-01-19

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), Anette 
Karlsson (S), Peter Bergmiller (MP), Bo Brandt (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Tomas Kullström (M), Birgitta Skärborn (M), Ingrid Anderson (C), 
Mathias Lasu (L), Michel Louis (KD), Hans Boström (S), Simon Solberg 
(SD)

Övriga närvarande Senad Glamocak (Bygglovschef), Sandra Wargclou (Chef 
Miljöavdelningen), Johanna Attlerud (Stabschef), Annica Brozin 
(Nämndsekreterare)

Paragrafer §§1-8

Justerande Sven-Olof Ekström (S) 

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Elwe Nilsson (M)

Justerande _______________________ 
Sven-Olof Ekström (S) 
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ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Verksamheten informerar

§4 GILLINGE 1:4 Föreläggande om att inkomma med en preciserad avvecklingsplan av 
tidigare verksamhet

§5 FASTARBY 1:5 (RUMSÄTTRAVÄGEN 21) Strandskyddsdispens, Dnr SHBG 2020-
000499

§6 Torsholma 1:10 (Torsholma 36) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två 
enbostadshus

§7 Redovisning av delegationsbeslut
§8 Anmälningar för kännedom
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§ 1
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande. 
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§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 3
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Bygglovsavdelningen informerar om status på gamla ärenden
 Svar på uppdrag från Haverikommissionen angående konstruktionsfel på limträbalkar 

inlämnat
 Nya pandemilagen
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§ 4
GILLINGE 1:4 Föreläggande om att inkomma med en preciserad 
avvecklingsplan av tidigare verksamhet (BMN 2020.038)
Ärendet avser: Gillinge 1:4/Turebergs Åkeri AB
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun förelägger Turebergs Åkeri AB, med 
organisationsnummer 556659-9311:

1. att avhjälpa redan konstaterade föroreningar (se miljöteknisk markundersökning daterad 
2019-03-18, provpunkt P3, bilaga 1). Avhjälpandeåtgärden ska genomföras så att den 
kvarlämnade jorden underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. Anmälan ska inkomma till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor efter 
delgivning.

2. att upprätta en masshanteringsplan som ska delges tillsynsmyndigheten senast 6 veckor 
efter delgivning av beslutet. Av masshanteringsplanen ska framgå massornas beskaffenhet, 
volymer av de olika avfallsslagen, föroreningsinnehåll, uppskattat provtagningsbehov, 
planerad mottagare av avfallet, hur tillträdeskontroll till anläggningen ska skötas samt övrig 
relevant egenkontroll.

3. att bortskaffa de avfallshögar som ligger kvar på verksamhetsytan, se markerade högar i 
bilaga 2. Inför borttransport ska avfallshögarna klassificeras och föroreningsinnehållet ska 
kontrolleras i enlighet upprättad masshanteringsplan, se punkten ovan. Samma parametrar 
som kontrollerades i miljöundersökningen daterad 2018-11-30 ska kontrolleras dvs metaller, 
alifater och aromater. Bilaga 3.

4. att bortskaffa deponerade massor i verksamhetsytorna och återställa marken inom 
verksamhetsområdet till de marknivåer som var rådande när bolaget tog över 
verksamhetsansvaret 2011, dvs nivåer enligt 2012 års höjddata, se bilaga 4.

5. att bortskaffa deponerade massor inom område A till 40 m ö h, bilaga 5
Erhållna markhöjder efter åtgärd i punkt 4 och 5 ska verifieras med höjdmätningar i samma 
koordinatsystem som kommunen använder.

6. att alla massor som grävs upp och vars föroreningsinnehåll överskrider angivna riktvärden 
enligt punkt 1 ska transporteras av godkänd transportör och omhändertas av godkänd 
mottagningsanläggning.

7. att åtgärdspunkterna 1-5 ska vara genomförda senast 8 månaderna efter att föreläggandet 
har vunnit laga kraft och att punkt 2-5 förenas med ett löpande vite om 100 000 kr för varje 
månad som bolaget underlåter att följa föreläggandet.

6 / 15

Comfact Signature Referensnummer: 10895SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-01-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8. Slutrapport ska skriftligt redovisas till tillsynsmyndigheten senast två månader efter att 
efterbehandlingsåtgärden avslutats. Rapporten ska innehålla följande:
• Redogörelse för genomförd avhjälpandeåtgärd.
• Karta som visar det område som efterbehandlats.
• Redogörelse för miljökontrollen under genomförandeskedet.
• Redogörelse för borttransportering av förorenade massor inklusive uppgifter om mängder, 
transportörer och mottagningsanläggningar.

Bolaget ska senast två veckor innan avhjälpandeåtgärden påbörjas på fastigheten, underrätta 
tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren.

Beslutet kan överklagas. Hur man överklagar framgår av särskild information.

Beslutet är fattat med stöd av stöd av 2 kap 2 och 3 §§, 10 kap 1, 2 och 4 §§ samt 26 kap 9, 21 
och 22 §§ miljöbalken

Upplysningar
Innan avhjälpandeåtgärd får påbörjas ska åtgärden anmälas till tillsynsmyndigheten enligt § 
28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska ha 
inkommit senast 6 veckor påbörjad åtgärd.
Om en förorening påträffas under arbetets gång ska tillsynsmyndigheten skyndsamt 
underrättas om föroreningen enligt 10 kap 11 § miljöbalken.
Om uppgifter framkommer under arbetets gång att deponerade massor misstänks vara 
förorenade och om det kan anses skäligt, kan ytterligare föreläggande om provtagning komma 
att riktas mot verksamhetsutövaren.

Avgift
En avgift för handläggning av detta ärende tas ut enligt taxa inom miljöbalkens område 
utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 180. 
Avgiften ska betalas på ett sätt som framgår av faktura som skickas separat.

Ärendebeskrivning
På fastigheten Gillinge 1:4 har sedan slutet 1990-talet och fram till idag bedrivits miljöfarlig 
verksamhet i form av mellanlagring av icke-farligt avfall. Tillsynsmyndigheten bedömning är 
att betydligt mer massor har tagits in på anläggningen än vad som har gått ut från 
anläggningen. Stora volymer schaktmassor är deponerade i terassliknande arbetsytor som har 
byggts upp och som tydligt avviker från de naturliga terräng-formationerna inom fastigheten. 
Det här strider mot den mellanlagringsverksamhet som bolaget har anmält att den ska bedriva, 
mellanlagringsverksamheten har kommit att bli deponeringsverksamhet. Länsstyrelsen har i 
sitt senaste beslut daterat 2020-11-09 bedömt att det finns fog för tillsynsåtgärder mot den 
otillåtna deponiverksamheten
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Länsstyrelsen bedömde, även det i sitt senaste beslut, att Turebergs Åkeri AB såsom 
moderbolag till Trosa Jord och Grus AB från 2011 haft sådant rättsligt och faktiskt inflytande 
över Trosa Jord och Grus AB att de jämte dotterbolaget är att betrakta som 
verksamhetsutövare. Någon prövning av deponering av massorna på aktuell plats har inte 
skett varför det är tillsynsmyndighetens uppgift att se till att de ursprungliga marknivåerna 
återställs eller att massornas placering i terrängen lagligförklaras genom prövning på annat 
sätt.
Massor har tillförts anläggningen under båda bolagens verksamhetstid vilket går att följa med 
hjälp av de flygfoton som finns för perioden 2006-2019.
2012 genomförde kommunen laserhöjdmätning över kommunen. Dessa höjdkurvor med 
angivna markhöjder både inom och utanför verksamhetsområdet tillsammans med flygfoton 
över aktuell period är den bedömningsgrund tillsynsmyndigheten har att tillgå för att bedöma 
markhöjdens förändring över tid, ansvarsfördelning och ursprunglig markhöjd.

Tillsynsmyndigheten har tidigare försökt förmå Turebergs Åkeri AB och dess fd dotterbolag 
att avveckla verksamheten och ta bort deponerade massor. Föreläggandet har dock, efter 
överklagan av bolaget, återförvisats till tillsynsmyndigheten på grund av att det inte har varit 
tillräckligt preciserat vad verksamhetsutövaren ska göra för att efterkomma föreläggandet. 
Tillsynsmyndigheten har hörsammat överprövande myndighets synpunkter och har i aktuellt 
föreläggande preciserat beslutspunkterna i enlighet därmed.
Tillsynsmyndigheten har även beaktat synpunkter från Turebergs Åkeri AB att den tidigare 
verksamhetsutövaren, Roger Billefält Transport AB, också har del i ansvaret för tillförda och 
deponerade massor inom anläggningen. Tillsynsmyndigheten avser att i ett senare skede ställa 
krav på även dessa underlagrade deponerade massor bortskaffas av den som är ansvarig så att 
de naturliga marknivåerna kan återställas alternativt att de lagligförklaras genom prövning.

Länsstyrelsen gör alltså en sammantagen bedömning i sitt beslut daterat 2020-11-09 att 
moderbolaget Turebergs åkeri AB är att se som verksamhetsutövare jämte dotterbolaget Trosa 
Jord och Grus, då moderbolaget har haft ett så pass stort inflytande över dotterbolaget sedan 
2011 när bolaget förvärvade 96 % av aktierna att det har kunnat påverka hur verksamheten 
har bedrivits och haft en rättslig och faktisk möjlighet att ingripa. Tillsynsmyndigheten anser 
därför att det åtminstone är befogat att rikta återställandekrav mot moderbolaget för 
förehavande som har skett från 2011 och fram till idag på aktuell anläggning. I aktuellt 
föreläggande har tillsynsmyndigheten inte tagit ställning till huruvida bolagsköpet 2011 var en 
så kallad inkråmsöverlåtelse.

Yrkanden

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

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

Beslutsunderlag
 Föreläggande om att vidta preciserade åtgärder för avveckla 

masshanteringsverksamhet på Gillinge 1:4
 Bilaga 1. Miljöteknisk markundersökning  20190318
 Bilaga 2. Avfallshögar markerade i karta
 Bilaga 3. Miljöteknisk undersökning 20181130
 Bilaga 4.
 Bilaga 5.
 Bilaga 6.
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§ 5
FASTARBY 1:5 (RUMSÄTTRAVÄGEN 21) Strandskyddsdispens, Dnr SHBG 
2020-000499 (BMN 2020.071)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad 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.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-07-20 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 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 och vargstängsel. 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.

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
 Strandskyddsdispens för komplementbyggnad
 Översiktskarta
 Sit.plan m. strandskydd
 Beskrivning
 Tomtplatsavgränsning
 Nybyggnadskarta
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 Foton
 Ritningar
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§ 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
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.

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
 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
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 Bilga till yttrande3
 Kompletterande svar Trafikverket
 Kompletterande svar från Trafikverket2

13 / 15

Comfact Signature Referensnummer: 10895SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-01-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
 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
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§ 8
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  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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