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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Nyanställning hälsoskydd
 Handläggningstider för bygglov
 Status utbyggnad av centrum
 Fastarby 1:4

4. Verksamhetsberättelse Bygg- och miljötillsynsnämnden, 2020 
(BMN 2021.004)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Det samlade resultatet för bygg- och miljötillsynsnämndens verksamheter är ett underskott om 
0,5 miljoner kronor. Underskottet driv till största delen (uppskattningsvis 80 procent) av 
ökade kostnader inom verksamheten bostadsanpassning. Resterande delar av underskottet 
härrör till minskade intäkter på grund av corona pandemin samt en vikande konjunktur.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-26, Verksamhetsberättelse Bygg- och miljötillsynsnämnden, 

2020
 Verksamhetsberättelse BMN 2020

5. Internkontroll, helårsuppföljning 2020 - Bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2019.108)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontroll för 2020.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog 2020-02-17 § 13 internkontrollplan 2020 för bygg- 
och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under året. 
Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport tillsammans med en åtgärdsrapport 
och lämnas till bygg- och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, helårsuppföljning 2020 - Bygg- och miljötillsynsnämnden
 Internkontroll, helårsuppföljning (Bygg- och miljötillsynsnämnden)
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 Internkontrollplan 2020

6. Internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2021.002)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer internkontrollplanen för 2021.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden ska enligt kommunens reglemente för internkontroll 
fastställa en internkontrollplan för varje år, senast under februari månad. Olika 
granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas planer med obligatoriska 
kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.

En bruttolista över samtliga processer för nämndens verksamhetsområden har tagits fram. 
Varje process har sedan delats upp i delmoment möjliga att kontrollera. Delmomenten har 
därefter analyserats och bedömts avseende risk och sannolikhet, samt avseende konsekvens. 
Bedömningen görs efter en skala ett till fyra. Riskvärdet utgörs sedan av värdet för 
sannolikhet och risk multiplicerat med värdet för konsekvens.

De granskningsområden som bildar förvaltningens förslag till internkontrollplan 2021 är 
valda med utgångspunkt från risk- och konsekvensanalysen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden
 Förslag till internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden
 Planering internkontroll 2021, bruttolista

7. ANGARNS-LUNDBY 1:45 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000586 (BMN 
2021.008)
Ärendet avser: ANGARNS-LUNDBY 1:45

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 18 450 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus. Området 
som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ärendet har remitterats till miljöavdelningen, Trafikverket, Länsstyrelsen. Berörda sakägare 
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(grannar) har blivit hörda under tiden 2020-09-17 och 2020-10-06 och Ingen har inkommit 
med erinran mot förhandsbeskedet.

Sökande har kompletterat efter miljöavdelningen yttrande och borrat efter vatten för påvisa att 
tillgången är tillräcklig samt gjort vattenanalys.

Länsstyrelsen är remitterade på grund av indikation av fornlämningar. Länsstyrelsen har inget 
att erinra mot förhandsbeskedet.

Trafikverket är remitterade för att granska bullerutredningen och på grund av närheten till 
Trafikverkets vägar. Trafikverket har inget att erinra mot förhandsbeskedet.

Bygg – och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.

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

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 SHBG 2020-586
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktlig karta Angarns-Lundby 1-45
 Karta
 Bullerutredning Angarns-Lundby 1-45 Vallentuna 200810

8. ÖSBY 2:26 (ÖSBY 1A) Bygglov för nybyggnad av 
tvåbostadshus (BYA/BTA 129 m²) och komplementbyggnad 
(BYA/BTA 58m²), Dnr SHBG 2020–000732 (BMN 2021.009)
Ärendet avser: Ösby 2:26

Förslag till beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Gunnar Sundqvist. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med 
behörighetsnummer SC1484-16 (certifierad till 2023-01-08).
Avgiften för bygglovet är 34 440 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Det har 2020-10-20 till bygg – och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om bygglov 
för nybyggnad av ett tvåbostadshus om en byggnadsarea på 129 m² och komplementbyggnad 
på 58m² byggnadsarea.

Ärendet har därefter remitterats till miljöavdelningen, grannar och Trafikverket. 
Miljöavdelningen och Trafikverket har inkommit med remissvar.
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Sökande har provborrat och bemött/justerat ansökan efter yttrandena, både i framtagen 
bullerutredning och miljöavdelningens yttrande.

Berörda sakägare (grannar) är hörda mellan 2020-11-04 och 2020-11-25 och har inte 
inkommit med någon erinran mot bygglovet.

När det gäller gestaltning, färgsättning och övrig anpassning till bebyggelsemiljön har 
sökande följt tidigare yttrande (SHBG 2020-346) från kulturförvaltningen för aktuell 
fastighet.

Hela tjänsteskriven och övriga bygglovshandlingar finns bifogade till denna del av 
tjänsteskrivelse.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 SHBG 2020-732
 Tjänsteskrivelse bygglov
 Översiktlig karta
 Situationsplan
 Markplaneringsritning
 Beskrivning av gestaltning och färgsättning.
 Planritning_Bostadshus
 Fasadritning_2_Bostadshus
 Fasadritning_1_Bostadshus
 Fasadritning_1_Garage
 Fasadritning_2_Garage
 Planritning_Garage
 TB-Yttrande från Trafikverket utan erinran SHBG 2020-000732
 Trafikbullerutreding-TU20100412__Ösby_2_28,_Vallentuna_2020-12-09[1]
 TB-borrprotokoll-

9. Kontrollplan livsmedel 2021 (BMN 2021.012)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att fastställa kontrollplan livsmedel 2021 enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun är behörig kontrollmyndighet för 
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som finns inom kommunens gränser och för 
vilka kommuner är kontrollansvariga för.

Varje år ska nämnden fastställa en plan för livsmedelskontrollen. Planen ska
innehålla mål för kontrollen och en plan för hur nämnden ska arbeta med de
operativa mål som finns för livsmedelskontrollen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Kontrollplan livsmedel 2021



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (7)

10. Tillsynsplan miljöbalkens område 2021 (BMN 2021.011)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer tillsynsplan för miljöbalkens område 2021 enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje år ska en plan för tillsynen tas fram och fastställas av nämnden. Planen
innehåller information om vilka typ av objekt som ska besökas, vilken inriktning
tillsynen ska ha och information om eventuella projekt som kommer att bedrivas
under året.

Tillsynsplanen följs upp löpande under året och eventuella avvikelser rapporteras till
nämnden. Efter avslutat tillsynsår görs en redovisning om genomförd tillsyn.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan miljöbalkens område 2021

11. Behovsutredning 2021-2023 (BMN 2021.010)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att fastställa behovsutredning 2021-2023 enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
En treårig behovsutredning som redovisar behov av resurser för nämndens tillsynsansvar ska 
årligen tas fram och fastställas av nämnden. Behovsutredningen fungerar sedan som ett 
underlag för resursplanering, kommande budgetarbete och för tillsynsplanering för 
nästföljande år.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Behovsutredning 2021-2023

12. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Delegationsbeslut
 BMN 2021.007-1    Delegationslista bostadsanpassningsbidrag 2020-01-01 till 2020-12-31
 BMN 2021.007-2    Delegationslista bostadsanpassningsbidrag 2019-01-01 till 2019-12-31
 BMN 2021.007-3    Delegationslista Bygglov 2020-11-25 till 2021-01-27
 BMN 2021.007-4    Delegationsbeslut Miljöavdelningen  2020-12-16 till 2021-01-26
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13. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Anmälda handlingar
 BMN 2019.052-17    Mark- och miljödomstolens dom i  mål P 4075-20, Förhandsbesked för 

nybyggnad av fritidshus, Stora Mällösa 1:12
     Information om inkomna svar på SHK:s anmälan och rekommendationer om underspända 

limträtakstolar
 BMN 2020.027-5    Mark- och miljödomstolens dom i mål P 7735-20, Förhandsbesked för tre 

enbostadshus och tre komplementbyggnader, Kårsta-Gillberga 6:1
 BMN 2020.017-9    Dom gällande överklagande av bygglov, Bällsta 2:1296
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