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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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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-01-26 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 6206-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 679507 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
Klagande 
1. Anders Hedrén 
Malmbodavägen 18B 
186 42 Vallentuna 
  
2. Madeleine Säterud 
Adress som 1 
 
Motpart 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna  
 
2. Björn Afzelius 
Värtavägen 8  
183 63 Täby 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 4 augusti 2020 i ärende nr 403-23236-2020, 
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Bygglov för ett enbostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten Bällsta 
2:1296 i Vallentuna kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljödomstolen Bygg- 

och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns beslut den 28 april 2020, § 33, att 

bevilja bygglov för ett enbostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten 

Bällsta 2:1296 och avslår ansökan. 

_____________ 

  



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 6206-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
YRKANDEN M.M. 

Anders Hedrén och Madeleine Säterud har överklagat Länsstyrelsen i Stockholms 

läns (länsstyrelsen) beslut och yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns (nämnden) beslut att 

bevilja bygglov för ett enbostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten 

Bällsta 2:1296. Till stöd för överklagandet har de vidhållit vad som anfördes hos 

länsstyrelsen med i huvudsak följande tillägg. 

 

Totalhöjden från marknivå på fastigheten Bällsta 2:700 upp till högsta fasadpunkt 

på fastigheten Bällsta 2:1296 är 9,2 meter. Detta, i samband med den tänkta 

byggnadens nära placering, skulle innebära att dagsljus till fastigheten Bällsta 2:700 

begränsas, planteringar och rabatter skadas och fastighetens värde minskas drastiskt 

om byggnationen blir verklighet. 

 

Vidare borde den tänkta byggnaden anpassas efter fastighetens förutsättningar/form. 

Den tänkta byggnadens placering harmoniserar inte med övrig bebyggelse i 

området. Den skulle med sin placering, nära gränsen till Bällsta 2:700, i sluttning 

och med sin höjd i förhållande till vårt bostadshus innebära en betydande olägenhet.  

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga lagregler och planbestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar att det sökta enbostadshusets långsida mot 

väst är avsedd att placeras 4,5 meter från fastighetsgräns. Enligt planbestämmel-

serna får byggnad inte uppföras på mindre avstånd än 6 meter från fastighetsgräns. 

Det sökta enbostadshuset är således inte planenligt. Den del av byggnaden som är 

placerad närmare fastighetsgräns än vad som medges enligt planbestämmelserna 

upptar en byggnadsarea om ca 16 m2, vilket utgör ca 16 procent av byggnadens 

totala byggnadsarea. Enligt domstolens kan denna avvikelse, inte ens med 

beaktande av fastighetens karaktär och övriga omständigheter, anses utgöra en 

sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Det 

saknas därmed förutsättningar att bevilja bygglov för såväl det sökta enbostadshus 



  Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 6206-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
som den tillhörande komplementbyggnaden i form av carport/förråd. Med bifall till 

överklagandet ska nämndens beslut att bevilja bygglov därför upphävas och 

ansökan avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 16 februari 2021.  

 

 

Katarina Winiarski Dol   Ylva Kvist Trelje 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Katarina Winiarski Dol, 

ordförande, och tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit 

tingsnotarien Ivar Mellgren.  



Beslut
 

1 (5)

Datum
2020-08-04
 

Beteckning
403-23236-2020
 

Enheten för överklaganden
Sandra Larsson

Klagande
Madeleine Säterud
Anders Hedrén
Malmbodavägen 18B
18642 Vallentuna

Motpart
Björn Afzelius
bjorn.afzelius@gmail.com

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om bygglov för ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad på 
fastigheten Bällsta 2:1296 i Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 28 april 2020, § 33, att, med stöd av 9 kap. 30-32 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, bevilja bygglov för ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad i form av carport/förråd på fastigheten Bällsta 2:1296. 
Beslutet har motiverats enligt följande.

Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser om att byggnader ska placeras 
minst 6 meter från fastighetsgräns. Huvudbyggnaden placeras 4,5 meter från 
fastighetsgräns och komplementbyggnaden placeras 3,2 meter från 
fastighetsgräns. Avvikelsen bedöms vara liten. Åtgärden bedöms vara förenlig 
med detaljplanens syfte och uppfyller tillämpliga krav som följer av 9 kap. 30 och 
31 b §§ PBL.

Madeleine Säterud och Anders Hedrén (ägare till grannfastigheten Bällsta 
2:700) har överklagat beslutet. De yrkar att beslutet upphävs. De har 
sammanfattningsvis anfört följande till stöd för sin talan. 

Nämnden har beviljat bygglov i strid med detaljplanens bestämmelser med 
motiveringen att även angränsande fastigheter är placerade nära tomtgräns. Det 
faktum att man historiskt sett har tillåtit avvikelser från detaljplanen kan inte anses 
vara ett godtagbart skäl till att göra nya avsteg. Dessutom synes bygglovet ha 
beviljats utan beaktande av topografin. Den tänkta placeringen av bostadshuset 
ligger i en sluttning. Totalhöjden från marknivån på deras fastighet upp till högsta 
fasadpunkt på grannfastigheten är 9,2 meter. Detta innebär en betydande 

NACKA TINGSRÄTT 
 
INKOM: 2020-09-03 
MÅLNR: P 6206-20 
AKTBIL: 3
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Datum
2020-08-04
 

Beteckning
403-23236-2020
 

försämring samt en avsevärd olägenhet för dem och deras fastighet kommer 
drastiskt att minska i värde. De ifrågasätter även hur kommunen har kunnat 
godkänna den aktuella avstyckningen då den måste anses vara svår att bebygga 
utan att medge avvikelser från detaljplanen. Detta faktum bör inte drabba dem. 
Dessutom har de inte blivit delgivna handlingen ”förslag till beslut”, varför de inte 
har kunnat yttra sig över förslaget.

Motivering till beslutet
Ska det överklagade beslutet upphävas på formella skäl?
Klagandena har anfört att de inte har fått ta del av tjänsteskrivelsen innan beslutet 
om bygglov fattades av nämnden.

Om en ansökan om bygglov innebär en avvikelse från en detaljplan, som i nu 
aktuellt ärende, ska nämnden ge berörda sakägare tillfälle att yttra sig över 
ansökan innan nämnden fattar beslut om bygglov. Detta framgår av 9 kap. 25 § 
PBL. 

Utifrån handlingarna i ärendet kan länsstyrelsen konstatera att nämnden har givit 
berörda sakägare, däribland klagandena, möjlighet att yttra sig över 
bygglovsansökan innan nämnden fattade beslut i ärendet. Nämnden har inte någon 
skyldighet att kommunicera sitt förslag till beslut eller preliminära bedömningar i 
ett visst ärende (jfr prop. 2016/17:180 s. 310 f.). Det har således inte skett något 
sådant handläggningsfel som medför att det överklagade beslutet ska upphävas på 
formella skäl.

Förenlighet med detaljplanen m.m.
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan bl.a. om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och den sökta åtgärden inte strider mot 
detaljplanen samt åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov ska även ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b § första stycket 1 PBL, om avvikelsen är liten 
och förenlig med detaljplanens syfte.

Den aktuella fastigheten omfattas av en byggnadsplan från 1959. Byggnadsplanen 
gäller enligt övergångsbestämmelserna till PBL som detaljplan. För den aktuella 
fastigheten gäller bestämmelsen BFII. Fastigheten får endast användas för 
bostadsändamål och endast bebyggas med hus som uppförs fristående. Fastigheten 
får bebyggas med en bostad med en byggnadsyta som inte överstiger 120 kvm. 
Uthus får endast uppföras om nämnden prövar detta oundgängligt och nödvändigt 
och får inte ges större yta än 30 kvm. Högsta tillåtna antalet våningar är två och 
högsta tillåtna höjd är 7,6 meter. Uthus får inte uppföras till större höjd än 2,5 
meter. I uthus får inte bostad inredas. Byggnad får inte uppföras på mindre 
avstånd än 6 meter från fastighetsgräns. Kan uthus med hänsyn till dess ringa 
storlek och andra omständigheter, utan olägenhet, uppföras på mindre avstånd 
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från fastighetsgräns än 6 meter får dock nämnden efter grannens hörande medgiva 
det. Med punktprickning betecknat område får inte bebyggas. Tak får ges en 
lutning av högst 30 grader.

Enligt länsstyrelsens bedömning är det sökta enbostadshuset planenligt förutom 
vad gäller enbostadshusets avstånd till fastighetsgräns. Länsstyrelsen bedömer 
vidare, till skillnad från nämnden, att den sökta komplementbyggnaden är 
planenlig. Enligt detaljplanen ska uthus placeras med ett avstånd om minst 6 
meter från fastighetsgräns. Vidare anges att nämnden får medgiva en närmare 
placering än så om detta kan ske utan olägenhet. Då nämnden, i enlighet med vad 
som föreskrivs i detaljplanen, har medgivit en närmare placering än 6 meter och 
då placeringen inte medför någon betydande olägenhet utgör 
komplementbyggnadens avstånd till tomtgräns inte en avvikelse från detaljplanen. 

Enligt detaljplanen ska huvudbyggnad placeras minst 6 meter från fastighetsgräns. 
Det nu aktuella enbostadshuset har dock ett avstånd om 4,5 meter till 
fastighetsgränsen i väst respektive ca. 5 meter till fastighetsgränsen i öst. Fråga är 
då om dessa avvikelser sammantaget är att betrakta som en sådan liten avvikelse, 
förenlig med detaljplanens syfte, som avses i 9 kap. 31 b § första stycket 1 PBL.

Vad som avses med en liten avvikelse har diskuterats ingående i förarbeten och 
praxis. En liten avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av en byggnad någon 
meter in på punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd av 
byggnadstekniska skäl och överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre 
planlösning ska kunna uppnås (prop. 1985/86:l s. 714). En avvikelse ska bedömas 
relativt i förhållande till omständigheterna i varje enskilt fall. Vid prövningen bör 
det särskilt övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet av planavvikande 
åtgärder kan få prejudicerande effekter (se prop. 1989/90:37 s. 54 ff.). Det kan 
även ha betydelse om det finns klarläggande utredning som visar att en mer 
planenlig lokalisering inte är möjlig (jfr RÅ 1990 ref. 53 II och RÅ 1993 ref. 80). 
Frågan om en avvikelse från en plan är att anse som liten bör inte bedömas utifrån 
absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga föreliggande 
omständigheter (se RÅ 1990 ref. 53 H, RÅ 1990 ref. 911 och II, RÅ 1991 ref. 57 
och MÖD:s dom den 17 mars 2017 i mål nr P 5414-16). 

Sedd i absoluta mått anser länsstyrelsen att de aktuella avvikelserna ligger på 
gränsen för vad som kan anses vara en liten avvikelse. Som framgått ovan ska 
dock frågan om en avvikelse från en plan är att anse som liten inte bedömas 
utifrån absoluta mått och tal, utan ses i förhållande till samtliga föreliggande 
omständigheter. Länsstyrelsen konstaterar att enbostadshusets minsta avstånd till 
gräns, alltså 4,5 meter, är förhållandevis stort och att detta avstånd är den 
normalstandard som föreskrivs i 39 § byggnadsstadgan (1959:612), BS, som 
skulle ha varit tillämplig i ärendet om detaljplanen inte hade innehållit en 
bestämmelse om minsta avstånd till grannes tomtgräns (se punkt 5 i 
övergångsbestämmelserna till PBL och 17 kap. 4 § sista stycket äldre plan- och 
bygglagen (1987:10). Länsstyrelsen beaktar vidare att det saknas alternativa 
planenliga placeringar. Mot bakgrund av dessa omständigheter anser länsstyrelsen 
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att avvikelserna från detaljplanen sammantaget kan betraktas som en sådan liten 
avvikelse, förenlig med planens syfte, som avses i 9 kap. 31 b § första stycket 1 
PBL.

Anpassnings- och omgivningskraven m.m.
Enligt 2 kap. 6 § punkt 1 och 8 kap. 9 § punkt 1 PBL ska tomten och byggnaden 
ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt 
natur- och kulturvärdena på platsen. Bestämmelserna syftar bl.a. till att ta tillvara 
naturförutsättningarna, vilket innebär att man ska försöka undvika onödiga 
ingrepp i terrängen och välja de ingrepp som innebär minst åverkan i terrängen. 
Det kan t.ex. handla om att undvika omfattande markutfyllnader som resulterar i 
höga och branta slänter.

Länsstyrelsen kan konstatera att markförändringarna i det aktuella ärendet uppgår 
till maximalt en meter. Vidare kan konstateras att byggnaden är förlagd i 
suterräng. Mot bakgrund av det ovan anförda finner länsstyrelsen att det aktuella 
förslaget inte innefattar några omfattande ingrepp i terrängen samt att byggnaden 
på ett naturligt sätt ansluter till terrängens ursprungliga förutsättningar. Vad 
klagandena har anfört i denna del föranleder ingen annan bedömning.

Enligt 2 kap. 9 § PBL får inte lokalisering, placering och utformning av
byggnadsverk ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket medför 
en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt för 
omgivningen.

Länsstyrelsen kan inledningsvis konstatera att aktuell fastighet omfattas av en 
detaljplan som fastställer en byggrätt på fastigheten. Detta medför att närboende 
har att räkna med byggnadsverk som ger upphov till bl.a. insyn, vilket i allmänhet 
sänker kravet på vilken slags olägenhet som måste accepteras i bygglovsärenden 
(jfr. Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr P 11281-12 meddelad den 13 
juni 2013). För att en byggnads placering och utformning ska underkännas i dessa 
situationer krävs alltså förutom att den olägenhet som uppstår är betydande att det 
går att utnyttja detaljplanens byggrätt på ett likvärdigt sätt (jfr RÅ 1001 ref. 46). 

Även om länsstyrelsen har förståelse för vad klagandena har anfört så utgör detta 
inte någon betydande olägenhet i den bemärkelse som begreppet ska förstås enligt 
plan- och bygglagen. Inte heller vad klagandena har anfört om ev. minskat 
marknadsvärde för deras fastighet utgör skäl för att vägra bygglov (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 23 januari 2014 i mål nr P 4430-13).

Länsstyrelsen finner vidare att lämplighetskraven och anpassningskraven i PBL 
får anses uppfyllda. Vad klagandena har anfört och vad som i övrigt framkommit i 
ärendet föranleder ingen annan bedömning. Detsamma gäller vid den avvägning 
av intressen som ska göras. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut. 
Överklagandet ska därmed avslås.
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Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Sandra Larsson. I den slutliga 
handläggningen har också planhandläggare Emma Gradin medverkat.

Kopia till: Vallentuna kommun

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2

http://www.domstol.se/
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-01-14 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 7735-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 667234 
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Antti Ahonen, Kårsta-Gillberga 23, 186 96 Vallentuna 
2. Pirjo Ahonen, adress som 1 
  
3. Dan Georgii, Kårsta-Gillberga 24, 186 96 Vallentuna 
  
4. Anneli Olsen, Kårsta-Gillberga 22, 186 96 Vallentuna 
5. Per Olsen, adress som 4 
  
Motparter 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna 
  
2. Greida AB, Blockvägen 4, 187 34 Täby 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 15 oktober 2020 i ärende nr 403-45836-
2020, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Förhandsbesked för tre enbostadshus och tre komplementbyggnader på fastigheten 
Kårsta-Gillberga 6:1 i Vallentuna kommun 
_____________ 
 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

_____________ 
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NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 7735-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 

16 juni 2020 att ge positivt förhandsbesked för tre enbostadshus och tre 

komplementbyggnader på fastigheten Kårsta-Gillberga 6:1. Antti Ahonen, Pirjo 

Ahonen, Dan Georgii, Per Olsen och Anneli Olsen (Antti Ahonen m.fl.) 

överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län, som den  

15 oktober 2020 beslutade att avslå överklagandena. Antti Ahonen m.fl. har 

överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Antti Ahonen m.fl. får anses ha yrkat att negativt förhandsbesked ska ges. De har 

hänvisat till vad de anfört hos länsstyrelsen och tillagt i huvudsak följande. 

 

Det är osäkert om de tre framtida tomterna har en för ändamålet fungerande väg till 

sig. Det kommer att vara samma väg som i dagsläget kan beskrivas som riskabel i 

vintertid med många fastkörningar. Det saknas även plats för soptunnor då det 

redan nu är trångt vid vägen. I samband med byggtrafik och annan till bygget 

hörande trafik kan de få stora problem med resor till och från sina fastigheter. Den 

planerade vägen skulle även innebära att man måste riva en stor del av den gamla 

stenmuren och därmed orsaka miljöskada. Stenmuren är ett hem till många 

värdefulla djur och insekter. De motsätter sig att flera fastigheter ska nyttja deras 

väg som bekostats av dessa tre fastigheter. De anser att Vallentuna kommun har 

tappat deras krav och synpunkter mellan borden och har inte ens besökt dem efter 

inbjudan till ett möte. Det är ytterst märkligt att man förstör ett större skogsparti och 

att man borrar brunnar till en kostnad av nära 200 000 kr om man inte vet att man 

kan stycka tomter där. Samtliga tre fastighetsägare har blivit lovade att det inte ska 

byggas något på platsen av pappan till nuvarande ägaren som bor kvar på gården. 

År 1986 ansöktes det om att bygga ytterligare tre fastigheter utöver deras. Ansökan 

fick avslag på den plats man idag avser att bebygga av en anledning som de inte har 

vetskap om, eventuellt vattenbrist. De hävdar, trots provmätningar under årets 

gynnsammaste tid, att vattenmängderna speciellt under sommartid är minimala med 

tillhörande olägenheter. 
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Mark- och miljödomstolen  
 
 
 

DOMSKÄL 

Det har inte framkommit att det skulle ha funnits sådana brister i nämndens 

handläggning som medför att beslutet ska upphävas på denna grund. Utredningen i 

ärendet har varit tillräcklig och det har inte funnits behov av att inhämta ytterligare 

utredning. Detsamma gäller länsstyrelsens handläggning. 

 

Som länsstyrelsen förklarat innefattar ett förhandsbesked närmast en prövning av 

markens lämplighet för den aktuella åtgärden. Vad Antti Ahonen m.fl. anfört om 

trafik i samband med kommande bygge, tidigare utfästelse angående byggnation 

m.m. ligger utanför prövningen. 

 

I de frågor som omfattas av det beslutade förhandsbeskedet instämmer domstolen i 

nämndens och länsstyrelsens bedömningar. Vad som anförts i överklagandena 

föranleder inte annat. Överklagandena ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 4 februari 2021. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Magnus Hjort   

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet 

Jonas T Sandelius. Föredragande har varit beredningsjuristen Anna Maria Gratte. 
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Datum
2020-10-15
 

Beteckning
403-45836-2020
 

Enheten för överklaganden
Sandra Larsson

Klagande
Se sändlista

Motpart
Greida AB
Att. Berth Glenn Langenes
Bernth@greida.se
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om positivt 
förhandsbesked för tre enbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader inom fastigheten 
Kårsta-Gillberga 6:1 i Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 16 juni 2020, § 57, att, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, meddela positivt förhandsbesked för tre enbostadshus och tre 
komplementbyggnader inom fastigheten Kårsta-Gillberga 6:1. Beslutet har 
motiverats i huvudsak enligt följande.

Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller 
områdesbestämmelser men bedöms vara beläget inom så kallad ”sammanhållen
bebyggelse”. Åtgärden är förenlig med riktlinjerna för bebyggelse på landsbygden 
som avses i kommunens översiktsplan 2040. Åtgärden bedöms som smärre 
komplettering av bebyggelsen. Tomtstorleken är större än 2000 kvadratmeter. 
Åtgärden bedöms inte behöva föregås av detaljplaneläggning.

Som remissinstans har miljöavdelningen blivit tillfrågade. Miljöavdelningen
bedömer att avlopp går att lösa. Brunnarna är provpumpade och har tillräcklig 
vattentillgång. Sökande har genom vattenutredning utrett att vattenbrist inte är ett 
skäl att avstyrka förhandsbeskedet.

Åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning 
av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 2 
kap. PBL. 

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2020-10-28 
MÅLNR: P 7735-20 
AKTBIL: 3

Bilaga 1
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Antii Juhani Ahonen och Pirjo Tuulikki Ahonen (ägare till grannfastigheten 
Kårsta-Gillberga 6:5) har överklagat beslutet. De har sammanfattningsvis anfört 
följande till stöd för sin talan. 

De motsätter sig byggnationen. Dåvarande fastighetens ägare lovade muntligen att 
det inte skulle byggas fler hus bakom deras fastighet. Det var även anledningen 
till att de valde att bygga där. 

Det råder även eventuell vattenbrist i området. Mätningen som gjordes på de nya 
borrade brunnarna gjordes vid den årstid då vattentillgången är bra. Under och 
efter sommaren är vattentillgången bristfällig eller dålig. Även registreringen av 
befintliga brunnar i området är bristfällig. Brunnen tillhörande fastigheten Kårsta-
Gillberga 6;5 saknas i bilaga 1 som redogör för befintliga brunnar och 
vattenmängd.

Det kommer även dras en väg intill vattendraget. Detta kommer leda till ökad 
trafik samt miljöpåverkan. Den planerade vägen kommer även bryta genom en 
gammal stensättning som är viktig ur miljöaspekt. Även avfalls- och 
posthantering är omöjlig på grund av platsbrist om de nya fastigheterna ska ha 
sina kärl och sin post på samma ställe som nuvarande fastigheter. Den befintliga 
vägen har även finansierats av fastigheterna Kårsta-Gillerga 6:4, 6:5 och 6:6.
De kommer även drabbas av en påtaglig värdeminskning av deras fastighet.

Dan Georgi (ägare till Kårsta-Gillberga 6:4) har överklagat beslutet. Han har 
sammanfattningsvis anfört följande till stöd för sin talan. 

Han ifrågasätter om vattentillgången är tillräcklig då mätningen gjordes på våren 
då vattennivån är som högst. Han anser även att det muntliga löftet om att inget 
ska byggas jämte hans fastighet borde gälla.

Per Olsen och Anneli Olsen (ägare till grannfastigheten Kårsta-Gillberga 6:6) 
har överklagat beslutet. De har i huvudsak anfört följande till stöd för sin talan. 

De motsätter sig föreslagen byggnation bakom deras tomt. I samband med att de 
köpte sitt hus fick de ett löfte av den dåvarande markägaren att ingen vidare 
byggnation skulle genomföras i området. Det var av den anledningen som de 
vågade investera i sin fastighet 1994, då de kräver en låg ljudnivå där de bor. De 
har förstått det som att man vill fortsätta dra vägen framför deras hus, där de har 
samtliga av deras sovrum med tillhörande fönster. Detta är oacceptabelt då de 
behöver kunna ha dörrar öppna för vädring dygnet runt.

Vad gäller backen upp till deras fastigheter så har nämnden felaktiga uppgifter 
ang. framkomligheten. Vägen har vid många tillfällen inte varit framkomlig p.g.a. 
fastsittande lastbilar, slamtömningsbilar, postbilar samt privatbilar som kört fast 
mitt i backen. De har även en gammal mur som vetter ut mot skogen som enligt 
dem inte bör förstöras. 
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Motivering till beslutet
Länsstyrelsens prövning är begränsad till frågan om det var rätt av nämnden att 
utifrån givna ansökningshandlingar och vad som i övrigt framkommit i ärendet 
meddela positivt förhandsbesked för de sökta åtgärderna. Länsstyrelsen har 
därmed inte möjlighet att ta hänsyn till vad som anförts om eventuella enskilda 
överenskommelser eller löften.

Prövningen i samband med en begäran om förhandsbesked, enligt 9 kap. 17 § 
PBL, är begränsad till om det tilltänkta projektet överhuvudtaget kan tillåtas på 
den avsedda platsen, d.v.s. närmast en prövning av markens lämplighet för den 
avsedda åtgärden (se prop. 2009/10:170 s. 470 och prop. 1985/86:1 s. 285). 
Avsikten med ett förhandsbesked är inte att prövningen ska omfatta alla de frågor 
som senare ska prövas inom ramen för bygglovet, utan tillåtligheten ska prövas 
utifrån mer övergripande utgångspunkter.

Vidare ska prövningen i ärenden om förhandsbesked enligt PBL syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 
kap. 1-8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas (2 kap. 2 § PBL).

De allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden redovisas i kommunens översiktsplan. Översiktsplanen har enligt 3 
kap. 3 § PBL ingen bindande verkan, men den ska vara vägledande för beslut om 
användning av mark- och vattenområden.

Av kommunens översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 27 augusti 
2018, framgår, vari här är av intresse, följande. Ny bebyggelse i Kårsta och 
Ekskogen ska huvudsakligen lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse.

Länsstyrelsen kan konstatera följande. Det aktuella markområdet som avses 
bebyggas är beläget nordväst om Kårsta. Den föreslagna bebyggelsen lokaliseras 
huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen finner därmed 
att de sökta åtgärderna är förenliga med vad som anges i översiktsplanen. Detta är 
dock inte ensamt tillräckligt för att anse att platsen är lämplig för sökt bebyggelse.

För att ett positivt förhandsbesked ska kunna ges måste grundläggande 
förutsättningar för byggnation på en viss plats vara åtminstone översiktligt 
klarlagda. En sådan grundläggande förutsättning är att VA-frågorna är lösta på ett 
godtagbart sätt utan betydande olägenhet för omgivningen enligt 2 kap. 5 § PBL 
(jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 april 2015 i mål nr P 10164-14).

Av nämndens beslut framgår att miljöavdelningen har bedömt att avlopp går att 
lösa. Vidare anges att brunnarna är provpumpade och har tillräcklig vattentillgång 
och att det genom en vattenutredning är utrett att vattenbrist inte är ett skäl att 
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avstyrka förhandsbeskedet. Länsstyrelsen har gått igenom handlingarna och har 
inte funnit skäl att göra någon annan bedömning än den nämnden gjort i detta 
avseende.

Enligt 2 kap. 9 § PBL får inte lokalisering, placering och utformning av
byggnadsverk ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket medför 
en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt för 
omgivningen. Av bestämmelsens ordalydelse framgår även att det endast är fråga
om sådan påverkan på omgivningen som innebär en betydande olägenhet. Detta
innebär att en påverkan som i och för sig innebär en olägenhet, men inte en
betydande sådan, får accepteras.

Länsstyrelsen finner, även med beaktande av vad som anförts, att de sökta 
åtgärderna inte innebär några betydande olägenheter för klagandena i den 
bemärkelse som begreppet ska förstås enligt plan- och bygglagen. Inte heller vad 
som anförts om ev. värdeminskning av klagandenas fastigheter utgör skäl att neka 
förhandsbesked. Vad klaganden har anfört och vad som i övrigt framkommit i 
ärendet föranleder ingen annan bedömning. Likaså vid den intresseavvägning som 
ska göras. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut. Överklagandena ska 
därmed avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Sandra Larsson. 

Sändlista
Klagande
Antii Juhani Ahonen och Pirjo Tuulikki Ahonen, Kårsta-Gillberga 23, 186 96 
Vallentuna

Dan Georgi, dan.georgii@ratius.se

Per Olsen och Anneli Olsen, Kårsta-Gillberga 22, 186 96 Vallentuna

Kopia till: Vallentuna kommun

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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Postadress/Postal address Besöksadress/Visitors Telefon/Phone Fax/Facsimile E-post/E-mail Internet 
P.O. Box 6014 Sveavägen 151 +46 8 508 862 00 +46 8 508 862 90 info@havkom.se www.havkom.se 
SE-102 31 Stockholm  Stockholm     
Sweden      
 

Information om inkomna svar på SHK:s anmälan och rekom-
mendationer om brister i takkonstruktion 

Bakgrund 
Statens haverikommission (SHK) utreder takraset på idrottshallen Tarfalahallen i 
Kiruna den 7 mars 2020 (O-4/20). Takraset medförde att ungefär halva hallbygg-
naden kollapsade. Vid tiden för händelsen befann sig två personer i byggnaden, 
men ingen av dem kom till fysisk skada.  

Tarfalahallen hade en takkonstruktion med underspända raka takbalkar. En av per-
sonerna som befann sig i hallen vid raset lyckades fotografera en deformerad takstol 
strax före raset. 

 
Figur 1. Till vänster en bild tagen strax före raset. Notera den markerade snedställda trycksträvan. Till höger 
Tarfalahallen två dagar efter raset. Bild till vänster från vittnet, bild till höger från Polisen. Bilderna får spridas 
vidare med information om ursprunget. 

 
Figur 2. Takstolarnas typkonstruktion. Fotograf: Johan Enback. Bilden får spridas vidare med information om 
fotograf. 
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Figur 3. Sidovy av takstolen. Bild: Haverikommissionen. Bilden får spridas vidare med information om ur-
sprunget. 
 
Haverikommissionens utredning är inte avslutad, men möjliga säkerhetsrisker med 
takkonstruktionen identifierades tidigt. SHK anlitade en expert i byggnadskon-
struktion från Lunds Tekniska Högskola som identifierade brister i takstolarnas sta-
bilitet och sammanställde en rapport med bedömning om takkonstruktionen och 
takraset.  

Slutsatsen var att taket rasade på grund av otillräcklig stabilitet i takkonstruktionen 
och inte på grund av att snötyngden överskred takets beräknade bärförmåga. 

Anmälan från SHK om riskerna  
De identifierade riskerna bedömdes vara så allvarliga att haverikommissionen an-
såg det påkallat med en tidig anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 17 § förord-
ningen (1990:717) om undersökning av olyckor, för att undvika att en liknande 
händelse inträffar igen. Haverikommissionen ansåg också att anmälan borde före-
nas med säkerhetsrekommendationer. 

Anmälan bestod av en kortfattad beskrivning av SHK, uppgifter om varför anmälan 
gjordes, information om och bedömning av takkonstruktionen, bedömning av snö-
situationen, en sammantagen bedömning om varför taket rasade och rekommenda-
tioner till byggnadsnämnder och Boverket.  

Haverikommissionen gjorde även bedömningen att bristen i stabilitet inte enbart 
var begränsad till takkonstruktioner exakt likadana som den i Tarfalahallen, utan 
även kunde finnas i andra underspända takkonstruktioner i trä. Rekommendation-
erna utformades därför för att gälla underspända limträtakstolar generellt. 

I anmälan informerade haverikommissionen också om att svar förväntades på hur 
man tänkt agera avseende de rekommenderade åtgärderna, ”SHK emotser besked 
senast den 15 oktober 2020 om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av 
de rekommendationer som har lämnats i anmälan”. 

Den 3 juli 2020 skickades dokumentet ”Anmälan till tillsynsmyndigheten om 
möjliga risker med viss typ av takkonstruktion” med e-post från Statens haveri-
kommission till Sveriges samtliga 290 kommuner. E-posten skickades till den  
e-postadress som respektive kommun angivit på sin webbsida och meddelandena 
var adresserade till byggnadsnämnden.  

Till anmälan fanns också en lista bifogad med kommuner i vilka SHK hade fått 
kännedom om att en underspänd takkonstruktion liknande Tarfalahallen kunde 
finnas. Den rapport som SHK:s anlitade expert sammanställt om takkonstruk-
tionen och takraset, skickades några dagar senare, den 8 juli, med e-post till 
samma adresser för kommunerna som det första utskicket. 
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Övrigt om anmälan och rekommendationerna 
Det har framkommit att SHK:s anmälan inte kommit fram till rätt instans i ett fler-
tal kommuner. Personal från flera kommuners byggnadsförvaltningar har hört av 
sig till SHK efter att ha hört från andra kommuner eller media om en anmälan  
eller sett den på Boverkets hemsida, men inte fått den genom sin egen kommun. 
Haverikommissionen betraktar det som bekymmersamt att en anmälan om en brist 
som skulle kunna medföra mycket allvarliga konsekvenser inte har kunnat hante-
ras via en officiell kanal till en tillsynsmyndighet.  

Det har också framkommit att hanteringen hos handläggare i kommunen hade un-
derlättats om SHK:s anmälan med större tydlighet hade uttryckt vad anmälan och 
rekommendationerna innebar. Till exempel hade det underlättat med en hänvis-
ning till lagstödet för att en myndighet ska svara på rekommendationerna, vad 
man ska svara på och på vilket sätt man ska svara. 

Rekommendationerna till Boverket 

Boverket rekommenderades att: 

• Bistå de kommunala byggnadsnämnderna med allmän vägledning i det 
ovan nämnda tillsynsarbetet. 
 

• På lämpligt sätt informera om de identifierade riskerna med aktuell typ av 
takkonstruktion. 

Boverkets svar på rekommendationerna 
Boverket skickade i juli ut information om SHK:s anmälan i ett av sina nyhets-
brev. Information om anmälan, uppgifter om konstruktionstypen och vägledning 
för hur man kan agera vid tillsyn lades upp på Boverkets hemsida. 

Rekommendationerna till kommunerna 
Byggnadsnämnderna eller motsvarande kommunala nämnder rekommenderades 
att inom ramen för sitt tillsynsuppdrag och inför kommande vinter 2020/2021:  

• Undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar, finns, byggs 
eller projekteras i verksamhetsområdet 
 
Om sådana byggnader finns i verksamhetsområdet: 
 

• Tillse att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med 
avseende på instabilitet, genomförs på identifierade sådana byggnader.  
 

• Tillse att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlig-
het med konstruktionsritningarna. 
 

• Tillse att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade pro-
blem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas. 
 

• Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snö-
skottning av taken på identifierade byggnader. 
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Kommunernas svar på rekommendationerna 
Den 15 oktober hade 85 av 290 kommuner svarat på rekommendationerna. Have-
rikommissionen skickade därför ut en påminnelse den 26 oktober till de kommu-
ner som inte svarat.  

Efter påminnelsen har haverikommissionen sammanställt de svar som registrerats 
fram till den 8 januari 2021. 234 kommuner hade då svarat. 

Svaren från kommunerna har haft relativt stor variation, flertalet har redovisat ett 
resultat av en inventering, färre har redovisat hur man förhåller sig till SHK:s re-
kommendationer. 

Det har i svaren framkommit att vissa kommuner har avgränsat inventeringen till 
byggnader med motsvarande typ av tak som Tarfalahallens pulpettak. Avgräns-
ningar har också gjorts till kommunalt ägda byggnader eller till enbart idrottshal-
lar. 

Haverikommissionen vill påpeka att stabilitetsbrister kan finnas i underspända 
limträtakstolar oavsett om det är ett pulpettak, sadeltak eller av annat slag. 
Nämnda takstolar kan förstås också finnas i olika byggnader oavsett ägare eller 
verksamhet. 

De kommuner som har identifierat byggnader med underspända limträtakstolar 
har också mer eller mindre omfattande svarat att någon form av åtgärder vidtas. 
Åtgärderna kan vara att undersöka om det finns brister i den underspända kon-
struktionen eller att åtgärda funna brister. I några kommuners svar har det dock 
framkommit att man i olika grad bedömer att det inte finns stöd eller att man är 
osäker på stödet i plan och bygglagen (2010:900) för byggnadsnämnden att vidta 
åtgärder. Generellt framgår det av svaren att det inte finns någon enhetlig hante-
ring hos kommunerna, vare sig av SHK:s anmälan eller hur man hanterar ärenden 
mot tillsynsobjekt.  

 

 

Utredningsordförande  Utredningsledare  

Jonas Bäckstrand  Tomas Ojala  
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Kommuner där byggnader med underspända limträtakstolar identifierats  
Tabellen visar de 47 kommuner som inkommit med svar, fram till den 8 januari, 
om att de i olika omfattning inventerat byggnadsbeståndet och identifierat en eller 
flera byggnader med underspända limträtakstolar. Kommunens svar har samman-
fattats. 

Kommun  Kommunens svar i korthet 

Avesta Samma Bygg-och miljökontor som Fagersta och Norberg. 
Har 340 byggnader med stor spännvidd och har upprättat 
en tillsynsplan. Uppgifter om byggnad har underspänd 
limträtakstol begärs in, bedömning och åtgärder vidtas om 
riskkonstruktion identifieras. 

Degerfors Inventerat i kommunen och har funnit en byggnad med 
möjlig riskkonstruktion. Framgår inte om bedömning om 
instabilitet kommer att genomföras. 

Enköping Kommunens nybyggda ishall har underspänd takkonstruk-
tion, utredning visade att takkonstruktionen är korrekt ut-
förd och dimensionerad. Inga uppgifter om andra byggna-
der med underspänd takkonstruktion. Informationsannons 
på kommunens hemsida och i den lokala tidningen. 

Fagersta Samma Bygg-och miljökontor som Avesta och Norberg.  
Har 340 byggnader med stor spännvidd och har upprättat 
en tillsynsplan. Uppgifter om byggnad har underspänd 
limträtakstol begärs in, bedömning och åtgärder vidtas om 
riskkonstruktion identifieras. 

Falun Har inventerat kommunala fastighetsbolag och via bygg-
nadsinspektörer. Ishall med underspända limträtakstolar är 
identifierad, byggherren genomför bedömning av kon-
struktionen. 

Gällivare Har identifierat en is- och evenemangsarena med under-
spända limträtakstolar. Tillsynsärende upprättat för att 
tillse att en bedömning genomförs. Följer samtliga rekom-
mendationer från SHK. Enligt media stängdes hallen den  
21 november 2020 pga. att avvikelser i takkonstruktionen 
hittats. 

Göteborg Inventerar kommunala och privata byggnader, information 
genom kommunens kanaler och media. Startar tillsynsä-
rende om riskkonstruktion identifieras för genomförande 
av bedömning. Har en byggnad där underspänd limträ-
takstol misstänks finnas. 

Halmstad Identifierat en idrottshall med liknande takkonstruktion. 
Utvärdering av bärförmåga och stabilitet genomförd.  
Hallen anges motsvara kraven vid uppförandet 2004. Inga 
åtgärder i övrigt.  
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Heby Gemensamt Bygg- och miljökontor för Sala och Heby. Söker 

och informerar fastighetsägare, information via kommu-
nernas hemsidor. Information om takkonstruktionen vid 
nya bygglov. En byggnad identifierad i Heby kommun, dia-
log med fastighetsägaren pågår.  

Huddinge Inventering pågår, 332 byggnader kontrolleras vidare, 17 
tillsynsärenden har startats för byggnader som bedöms 
kunna ha riskkonstruktion. 

Härnösand Inventering med fokus på hallbyggnader dit allmänheten 
har tillträde. Två byggnader med underspänd takkonstruk-
tion har identifierats, hantering pågår. 

Kalix Identifierat byggnader med spännvidd över 20 meter, fyra 
byggnader anges ha underspända limträtakstolar. Avser att 
vidta åtgärder enligt SHK:s rekommendationer. 

Kiruna Har avgränsat inventeringen till byggnader med under-
spänd rakbalk, inga byggnader med sådana funna.  

Knivsta Inventering av de kommunala fastigheterna och gått ut 
med information till lokala näringsidkare och företagare. 
Ett tillsynsärende har upprättats för en idrottshall, bedöm-
ning av konstruktionen pågår.  

Köping Inventerar byggnader för verksamhet, samhällsfunktion  
eller industri. Fem byggnader med underspänd limträ-
takstol har identifierats. Separata tillsynsärenden har star-
tas. 

Lessebo Inventerat genom byggnadsinspektörer, kontakt med bygg-
herrar och fastighetsägare, byggnadskartor och tillsynsbe-
sök. Har identifierat en byggnad med underspänd limträ-
takstol, tillsynsärende har startat. 

Lidingö Inventerat Lidingö stads hallar och haft kontakt med Riks-
idrottsförbundets Idrottsinstitut om idrottshallarna på  
Bosön. En av stadens hallar har underspänd limträtakstol, 
bedömning av konstruktionen pågår. 

Linköping Inventering genom skrivelse till fastighetsbolag i kommu-
nen. Fyra byggnader med underspänd limträtakstol har 
identifierats. Åtgärdsplan tas fram i samråd med fastighets-
ägarna. 

Ludvika Framgår inte hur inventering genomförs. Två byggnader 
med underspänd limträtakstol är identifierade, byggnadsä-
gare har informerats och bedömning pågår. 

Luleå Inventerar kommunens fastigheter, om riskkonstruktioner 
identifieras vidtas åtgärder. Avvaktar med inventering av 
privata fastighetsägare pga. en del oklarheter om vilka krav 
och vilken roll byggnadsnämnden har. Väntar på tydlig- 
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görande från Boverket och Sveriges kommuner och  
regioner. Enligt media stängdes en ishall den 5 november 
2020, pga. av avvikelser i takkonstruktionen. 

Lycksele Fastighetskontoret meddelat angående SHK:s anmälan. 
Ishall identifierad med underspänd limträtakstol.  

Malmö Inventerat kommunens byggnader och kontrollerat med 
större konsultfirmor om andra byggnader. Har fått uppgift 
från Tarfalahallens takstolstillverkare om att en byggnad 
från 1998 har den aktuella takkonstruktionen, byggnaden 
hade inte identifierats. 

Norberg Samma Bygg-och miljökontor som Avesta och Fagersta.  
Har 340 byggnader med stor spännvidd och har upprättat 
en tillsynsplan. Uppgifter om byggnad har underspänd 
limträtakstol begärs in, bedömning och åtgärder vidtas om 
riskkonstruktion identifieras. 

Ovanåker Konsult har genomfört inventering och bedömning av bygg-
nader, vidare undersökning av en byggnad rekommendera-
des.  

Skellefteå Inventerat och efterlyser information om byggnader. Har 
identifierat byggnader med underspänd takkonstruktion 
och startat tillsynsärende för åtgärder. Bevakar konstruk-
tionen i kommande projekt. 

Skövde Tidigare identifierat och åtgärdat brister i byggnad med  
underspänd takkonstruktion. Inga övriga byggnader med 
nämnd takkonstruktion funna. 

Storuman Identifierat brister i ishall som stängts för att vidta åtgär-
der. 

Strängnäs Listat byggnader från GIS-system och skickat info till fastig-
hetsägare. Undersöker en byggnad med underspänd tak-
konstruktion. 

Sundsvall Anger att de har identifierat en byggnad med underspänd 
fackverkstakstol. Framgår dock inte av svaret om takkon-
struktionen ska bedömas. 

Surahammar Har inventerat och genomför bedömning av tre hallar med 
hjälp av konsult. 

Säffle Identifierat en sporthall med sadeltak med underspänd 
takstol. Bedömning av takkonstruktionen kommer att ge-
nomföras. 

Säter Inventerat alla berörda byggnader. Fyra byggnader har tak-
konstruktion av limträ, bedömning pågår. 32 andra byggna-
der kommer att undersökas vidare. 

Sölvesborg Har identifierat en byggnad i kommunen, bedömning på-
går. 
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Tidaholm Har byggnad med underspända limträtakstolar som utretts 

för ca 10 år sedan och bedömts vara utan problem. Tak-
konstruktion på ishall och simhall ändrades vid samma tid, 
svaret anger inte vilken typ av konstruktion dessa har. 

Timrå Inventerat kommunens byggnader och skickat information 
till företag för att identifiera byggnader. Identifierat en 
byggnad, tillsynsärende startat.  

Umeå Inventerar genom meddelande till bland annat fastighets-
ägare, information och enkät på kommunens hemsida och 
via media. Tagit fram åtgärdsplan för tillsyn. Bedömning av 
flera byggnader pågår. 

Uppsala Inventerar byggnader inom kommunen och andra byggna-
der genom utskick av information och med hjälp av kartor. 
Har identifierat fyra byggnader med underspänd limträ-
takstol. Startat tillsynsärende för en byggnad, anser att 
man inte kan ingripa med stöd av PBL på de övriga byggna-
derna som är mer än 10 år gamla. 

Vetlanda Inventerat kommunens byggnader. Identifierat en byggnad 
med underspänd limträtakstol, bedömning av konsult att 
takkonstruktionen bör uppfylla ställda krav.  

Vindeln Har fastställt att ett antal byggnader har underspända 
limträtakstolar. Tillsynsärende upprättas för samtliga bygg-
nader för bedömning och åtgärder. 

Västerås Inventering genom granskning av bygglovshandlingar. En 
byggnad utreds vidare. Har inte identifierat den byggnad 
som SHK fått information om ska finnas i kommunen. Anser 
att det finns oklarheter om byggnadsnämndens mandat 
och är i behov av mer vägledning för fortsatt arbete. 

Växjö Inventering via olika kanaler, fyra hallar med underspända 
limträtakstolar har identifierats. Tillsyn har startats och 
kommer följa Boverkets råd och anvisningar. 

Åre Har inventerat och en byggnad med underspänd limträ-
takstol identifierades. Takkonstruktion bedömdes inte be-
höva åtgärdas. 

Åsele Har inventerat byggnaderna i kommunen och identifierat 
en ishall med underspänd limträtakstol. Bedömning av tak-
konstruktionen pågår. 

Örnsköldsvik Inventerat det kommunala fastighetsbeståndet och efter-
sökt byggnader via hemsida, mail och media. Föreläggande 
skrivs till de fastighetsägare som hittills bedömts ha en risk-
konstruktion. 
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Östersund Har inventerat genom bland annat arkiv- och ärende- 

system, kommunkartor och lokalkännedom. Sju byggnader 
med limträtakstolar identifierade. Tillsynsärenden upprät-
tade för respektive fastighet. Vissa stabiliseringsåtgärder 
har vidtagits i en byggnad efter en upptäckt skada 2018. 

Överkalix Inventerar byggnadsbeståndet och kommer att tillskriva 
byggnadens ägare att vidta erforderliga åtgärder om un-
derspänd limträtakstol finns. En äldre ishall uppges ha 
limträtakstolar med någon form av bärlina, inga åtgärder 
redovisas. 

Övertorneå Har efter information på kommunens hemsida identifierat 
två byggnader med underspänd limträtakstol. Den ena har 
skottas vid behov sedan 1983 och den andra har tidigare 
förstärkts med stålbalkar och stålpelare. Inga övriga åtgär-
der har angetts. 
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Kommuner där inventering eller hantering av anmälan pågick 
Svaren från nedanstående 60 kommuner som inkommit fram till den 8 januari, har 
tolkats som att inventering av byggnader pågick eller att SHK:s anmälan fortfa-
rande var under hantering.  

Ale  Tanum 
Arvidsjaur Tibro 
Bollnäs Tierp 
Boxholm Tomelilla 
Burlöv Trollhättan  
Ekerö Tyresö 
Eksjö Vansbro 
Eslöv Vara 
Falkenberg Vaxholm 
Finspång Vellinge 
Gävle Värmdö 
Habo Årjäng 
Hallstahammar Älvdalen 
Hofors Älvsbyn 
Hällefors Öckerö 
Hässleholm Örebro 
Järfälla Österåker 
Kalmar Östhammar 
Karlstad  
Kävlinge  
Landskrona  
Lerum  
Ljungby  
Mullsjö  
Nacka  
Norsjö  
Nykvarn  
Nyköping  
Ockelbo  
Orust  
Oxelösund  
Perstorp  
Sala  
Salem  
Sandviken  
Skurup  
Smedjebacken  
Sotenäs  
Staffanstorp  
Stenungsund  
Stockholm  
Svedala  
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Kommuner som inte identifierat byggnad med underspända limträtakstolar 
Följande 127 kommuner hade fram till den 8 januari svarat att de inte identifierat 
någon byggnad med nämnda takkonstruktion. Inventeringen av byggnader har 
dock avgränsats på olika sätt i olika kommuner. Avgränsningen kan till exempel 
ha bestämts till kommunens egna byggnader, endast idrottshallar eller samtliga 
byggnader av en viss typ. 

Alvesta  Karlsborg  Sjöbo 
Aneby Karlskrona Skinnskatteberg 
Arboga Kil Sollefteå 
Arjeplog Kramfors Sollentuna 
Berg Kristianstad Sorsele 
Bjurholm Krokom Strömstad 
Bjuv Kumla Strömsund  
Boden Kungsbacka Sunne 
Bollebygd Kungsör Svalöv 
Borås Kungälv Svenljunga 
Botkyrka Laholm Sävsjö 
Bromölla Leksand Söderköping 
Bräcke Lidköping Södertälje 
Båstad Lilla Edet Tingsryd 
Dals-Ed Lindesberg Torsby 
Dorotea Ljusdal Torsås 
Eda Ljusnarsberg Trelleborg 
Emmaboda Lund Trosa 
Eskilstuna Malung-Sälen Täby 
Falköping Malå Uddevalla 
Filipstad Mariestad Upplands Väsby 
Forshaga Mark Uppvidinge 
Färgelanda Mjölby Vadstena 
Gislaved  Motala Vaggeryd 
Gotland Munkedal  Valdemarsvik 
Grästorp Munkfors Vallentuna 
Götene Mölndal Varberg 
Hagfors Mönsterås Vilhelmina 
Hallsberg Nora Vårgårda 
Hammarö Nordmaling Vänersborg 
Haninge Norrköping Vännäs 
Hedemora Norrtälje Värnamo 
Helsingborg Nybro Västervik 
Hudiksvall Nynäshamn Ydre 
Håbo Nässjö Ystad 
Härjedalen Olofström Åmål 
Härryda Oskarshamn Ånge 
Höganäs Partille Åtvidaberg 
Högsby Ragunda Älmhult 
Hörby Robertsfors Älvkarleby 
Höör Rättvik Ängelholm 
Jokkmokk  Ödeshög 
  Örkelljunga  
  Östra Göinge 
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Kommuner som inte inkommit med något svar 
Nedanstående 56 kommuner hade inte inkommit med något svar fram till den  
8 januari. 

Alingsås  Markaryd 
Arvika Mellerud 
Askersund Mora 
Bengtsfors Mörbylånga 
Borgholm Nordanstig 
Borlänge Orsa 
Danderyd Osby 
Essunga Pajala 
Flen Piteå 
Gagnef Ronneby 
Gnesta Sigtuna 
Gnosjö Simrishamn 
Grums Skara 
Gullspång Solna 
Haparanda Storfors 
Herrljunga Sundbyberg 
Hjo Söderhamn 
Hultsfred Tjörn 
Hylte Tranemo 
Jönköping Tranås 
Karlshamn Töreboda 
Karlskoga Ulricehamn 
Katrineholm Upplands bro 
Kinda Vimmerby 
Klippan Vingåker 
Kristinehamn Åstorp 
Laxå  
Lekeberg  
Lomma  
Lysekil  
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2021-01-13 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 4075-20 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 671660 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
Christer Fridolin 
Stora Mällösa 4 
186 92 Vallentuna 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Daniel Valenzuela 
Vänortsstråket 61 A, 1 tr 
191 62 Sollentuna 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2020-05-12 i ärende nr 403-7518-2020, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Stora Mällösa 1:12 i 
Vallentuna kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 

  



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
P 4075-20 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
YRKANDEN M.M. 

Christer Fridolin har yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas. Till stöd för sin 

talan har han fört fram sammanfattningsvis följande. 

 

Länsstyrelsen har inte tagit hänsyn till ”möjligheten att bruka stamfastigheten”, som 

står angivet i avstyckningsplanen. Sommarstugeområdet är endast avsett som ett 

sådant och alltså inte för förtätning av bostäder som ska hyras ut. Området är inte 

heller tänkt för att bedriva hotellverksamhet. För att göra ändringar i avstycknings-

planen fordras medgivande av ägaren till stamfastigheten då jordbruksverksamheten 

delvis baseras på planen. Arlanda började byggas 1944. 

 

Daniel Valenzuela har bestritt bifall till överklagandet och har hänvisat till det han 

anfört tidigare i ärendet med följande tillägg. 

 

Området omfattas av avstyckningsplan som gäller som detaljplan. Genom 

detaljplanen skapades byggrätter som inte kan begränsas så länge detaljplanen 

gäller. Den lokaliseringsprövning som normalt görs i ett förhandsbesked är redan 

avgjord i detaljplanen. Tidigare har större och mer omfattande byggnation prövats 

och beviljats. 

 

DOMSKÄL 

Tillämpliga bestämmelser m.m. finns i länsstyrelsens beslut. 

 

Vid en ansökan om förhandsbesked ska byggnadsnämnden bedöma om den tänkta 

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Denna prövning avser i första hand 

markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Som länsstyrelsen har angett i sitt 

beslut omfattas fastigheten av en avstyckningsplan som gäller som detaljplan.  

 

Vid bedömning om förhandsbesked kan medges inom ett planlagt område stannar 

prövning vid de rekvisit som ska vara uppfyllda för att bygglov ska kunna medges 

enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Av bestämmelsens första 

punkt framgår bl.a. att fastigheten som åtgärden avser ska överensstämma med 
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detaljplanen. Om avvikelse förekommer ska den ha godtagits vid en tidigare 

lovprövning enligt PBL eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning 

enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL. 

 

Vid en granskning av nuvarande fastighetsgränser för Stora Mällösa 1:12 jämfört 

med de gränser som har angivits i avstyckningsplanen anser domstolen att det inte 

kan uteslutas att det finns avvikelser mellan dessa. Det framstår som om den av-

styckade fastigheten går ut över allmän plats. Avstyckningen genomfördes 1948 

varför fastigheten inte har godtagits vid en fastighetsbildning enligt FBL. Det 

framgår inte av handlingarna i målet om något bygglov som förklarar en sådan 

eventuell avvikelse enligt PBL eller äldre bestämmelser har fastställts.  

 

 
 

Mark- och miljödomstolen anser alltså, till skillnad från underinstanserna, att det är 

oklart om fastigheten överensstämmer med gällande detaljplan, vilket bör utredas i 

detalj. Med hänsyn till instansordningsprincipen ankommer denna uppgift på 

nämnden. 

 

Mark- och miljödomstolen instämmer i övrigt med den bedömning länsstyrelsen har 

gjort, både vad avser att förhandsbesked inte kan nekas på den grund som nämnden 
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har angett och vad avser att den av detaljplanen givna byggrätten inte kan begränsas 

enligt 2 kap. 9 § PBL.  

 

Det som framkommit ovan innebär att länsstyrelsen hade fog för att visa ärendet 

åter till nämnden. Christer Fridolins överklagande ska därmed avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 3 februari 2021.  

 

 

Bjarne Karlsson    

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och 

tekniska rådet Ylva Kvist Trelje. Föredragande har varit beredningsjuristen Elin 

Thyr.  
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Enheten för överklaganden
Niklas Fridén

Klagande
Daniel Valenzuela
Vänortsstråket 61 A, 1 tr
191 62 Sollentuna

Motparter
1. Christer Fridolin
Stora Mällösa 4
186 92 Vallentuna

2. Susanna Kriström
Stora Mällösa 43
186 92 Vallentuna

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Stora Mällösa 1:12 i Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen upphäver Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns 
beslut om negativt förhandsbesked den 12 november 2019, § 114, och återförvisar 
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med vad som framgår av 
detta beslut. 

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 12 november 2019, § 114, att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten Stora Mällösa 1:12. Av den tjänsteskrivelse, daterad den 30 oktober 
2019, som legat till grund för beslutet framgår bl.a. följande. 

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus om 
maximalt 70 kvadratmeter. Området omfattas av en avstyckningsplan från 1947, 
som gäller som detaljplan. Som remissinstans har nämnden hört Swedavia AB, 
som anser att ansökan bör avslås eftersom fastigheten är belägen inom Arlandas 
influensområde som berörs av maxbullernivåer överstigande riktvärdet 70 dB(A). 

Arlanda började byggas 1952 och användas för reguljär trafik 1959, alltså efter 
det att avstyckningsplanen upprättades. Av det skälet bör ansökan om 
förhandsbesked prövas mot hela 2 kap. PBL, inte bara mot de bestämmelser som 
anges i 9 kap. 30 §. Åtgärden bedöms strida mot 2 kap. 5 och 6 a §§ PBL samt 
mot 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808), MB.
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Arlanda utgör riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot åtgärder 
som kan försvåra utnyttjandet av flygplatsen. Tillkomsten av fler bostäder inom 
influensområdet för flygbuller kring flygplatsen innebär att fler boende kommer 
att störas, vilket på sikt kan begränsa nyttjandet av flygplatsen. Det innebär att 
prövningen av ansökningar om bygglov för ny bebyggelse inom influensområdet 
måste vara väldigt restriktiv. Flygbullerstörningarna är sådana att det från 
hälsosynpunkt är olämpligt att lokalisera ny bebyggelse på den aktuella platsen.

Med hänsyn till de aktuella bullernivåerna och att Arlanda utgör riksintresse för 
kommunikationer som ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra utnyttjandet av 
flygplatsen, kan det inte anses motiverat att medge nybyggnation av fritidshus på 
fastigheten Stora Mällösa 1:12. Vid en avvägning mellan motstående allmänna 
och enskilda intressen får därför det enskilda intresset stå tillbaka.

Daniel Valenzuela (klaganden) har överklagat beslutet och anfört huvudsakligen 
följande. Han hänvisar till detaljplanen, som är bindande. Om kommunen inte vill 
tillåta ytterligare bebyggelse, bör detaljplanen upphävas. Han hänvisar också till 
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom den 20 augusti 2015 i mål nr 
P 3583-15 och länsstyrelsens beslut den 12 maj 2015 i ärende 40321-2123-2015. 

Länsstyrelsen har gett tillfälle att yttra sig över överklagandet till övriga 
sakägare, nämligen Swedavia AB samt ägarna av och boende på fastigheterna 
Stora Mällösa 1:1, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:16, 1:27 och Lilla Mällösa 1:1. Av 
dessa har Christer Fridolin, Magdalena Cerha och Susanna Kriström yttrat sig. 

Christer Fridolin har anfört i huvudsak följande. Inga förändringar har skett i 
avstyckningsplanen från 1947. Ska det ske några förändringar måste det ske i 
samförstånd med ägaren till stamfastigheten. I avstyckningshandlingarna står det 
tydligt att möjligheterna att bruka jordbruksfastigheterna som ett jordbruk ej får 
påverkas av avstyckningarna. De avstyckade lotterna är relativt stora, minst 3 000 
kvadratmeter. Anledningen var att sommarstugorna lätt skulle smälta in i den 
lantliga miljön. Det begrepp som då användes för att beskriva utformningen av 
bebyggelsen var sommarnöjesbruk. Det betyder idag ett bostadshus om maximalt 
70 kvadratmeter, ett förråd om maximalt 30 kvadratmeter och ett garage för en 
bil. All övrig bebyggelse strider mot avstyckningsplanen. Att förtäta området 
skulle orsaka problem för den fortsatta lantbruksdriften. När det gäller Stora 
Mällösa 1:12 är anledningen till utbyggnaden att uthyrningsverksamheten ska 
utökas. Således har nämnden fattat ett korrekt beslut. 

Magdalena Cerha har anfört i huvudsak följande. Hon har ingenting emot ett 
nytt, modernt fritidshus på fastigheten. 

Susanna Kriström har anfört i huvudsak följande. Hon instämmer i nämndens 
bedömning att förhandsbesked inte ska ges. På tomten finns redan flera byggnader 
och det fritidshus som står där används idag som permanentboende. Det föreligger 
stor risk att ett till fritidshus skulle användas som permanentboende istället för 
fritidshus. För det fall att förhandsbesked ändå medges bör det villkoras med att 
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byggnadens placering ändras så det inte är insyn från fönster till fönster mellan 
hennes hus och det som sökanden önskar bygga. Tomten är stor och det finns 
ingen anledning att störa med insyn in i varandras hus. Områdets karaktär är ett 
fritidshusområde med stora tomter där husen står långt från varandra för att man 
ska ha en större egen sfär och avkoppling på sin tomt. Placeringen av sökandens 
fritidshus så nära hennes hus skulle avvika från områdets karaktär. Det skulle 
innebära en betydande olägenhet för henne att få en granne som ser rakt in genom 
hennes fönster från sitt hus. Husets placering skulle innebära en störning på 
hennes hemfrid, integritet och privata sfär. Denna störning är inte tillåten enligt 2 
kap. 9 § PBL.

Motivering till beslutet

Rättsliga utgångspunkter för prövningen
Stora Mällösa 1:12 omfattas av en avstyckningsplan från 1947, vilken gäller som 
en detaljplan antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10). Detta 
följer av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till PBL. En detaljplan gäller till 
dess den ändras eller upphävs, enligt 4 kap. 38 § PBL. 

Fastigheten ligger inom Arlanda flygplats influensområde i den del som berörs av 
maxbullernivåer överstigande riktvärdet 70 dB(A). Flygplatsen är av riksintresse 
för kommunikationer och ska enligt 3 kap. 8 § MB skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra utnyttjandet av densamma.

Den aktuella ansökan om förhandsbesked avser ett fritidshus om maximalt 70 
kvadratmeter. Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på platsen, d.v.s. närmast en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Behovet att få 
förhandsbesked gör sig starkast gällande för åtgärder utanför detaljplan, men det 
finns också anledning att ha en möjlighet att ge förhandsbesked inom planlagt 
område, t.ex. om planens genomförandetid har gått ut (prop. 1985/86:1 s. 285 f.). 
Vid prövning av en ansökan om förhandsbesked inom detaljplanelagt område 
gäller i huvudsak vad som anges i fråga om ansökan om bygglov inom detalj-
planelagt område.

Enligt 9 kap. 30 § PBL gäller att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan, bl.a. om åtgärden inte strider mot detaljplanen 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 §§. Uppräkningen av bestämmelser som den sökta åtgärden ska 
prövas mot är uttömmande, vilket innebär att det inte är möjligt att avslå en 
ansökan för en åtgärd som strider mot någon annan bestämmelse. Exempelvis ska 
2 kap. 2 §, med hänvisning till MB gällande bl.a. riksintressen, inte tillämpas om 
den aktuella platsen omfattas av en detaljplan.

Länsstyrelsen konstaterar också att den nu sökta åtgärden är planenlig. 
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Kan negativt förhandsbesked meddelas på de grunder nämnden angett?
Nämnden har meddelat negativt förhandsbesked för den sökta åtgärden med 
hänvisning till att det p.g.a. flygbuller inte är lämpligt att lokalisera ny bebyggelse 
på den aktuella platsen och att åtgärden därför strider mot 2 kap. 5 och 6 a §§ 
PBL. Dessutom har nämnden anfört att åtgärden strider mot 3 kap. 8 § MB, då 
tillkomsten av fler bostäder inom Arlandas influensområde innebär att fler boende 
kommer att störas av flygbuller, vilket på sikt kan begränsa utnyttjandet av 
flygplatsen. 

Länsstyrelsen konstaterar dock att dessa bestämmelser inte ska tillämpas i ärendet, 
eftersom de inte anges i uppräkningen av bestämmelser i 9 kap. 30 § PBL som en 
ansökan om bygglov inom detaljplanelagt område ska prövas mot. Vad nämnden 
har anfört om att planen antogs innan Arlanda byggdes har i det sammanhanget 
ingen betydelse. Det kan härvid noteras att den omständigheten att innehållet i en 
plan är begränsat eller att planen är ”tom” inte innebär att den är obsolet. Starka 
ändamålsskäl talar häremot, bl.a. att fastighetsägare har ett berättigat intresse av 
att kunna förlita sig på att en plan gäller till dess att den har upphävts eller ändrats 
(se Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 maj 2013 i mål nr P 9167-12). 

Nämnden har alltså inte haft fog för att meddela negativt förhandsbesked på de 
grunder som nämnden har angett i sitt beslut. 

Uppfyller den sökta åtgärden omgivningskravet?
Fråga är dock om den sökta åtgärden uppfyller kravet i 2 kap. 9 § PBL, som ska 
tillämpas även inom planlagda områden. Enligt den bestämmelsen gäller att 
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på 
omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande 
olägenhet på annat sätt (”omgivningskravet”).

Länsstyrelsen vill härvid belysa Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts 
dom den 20 januari 2015 i mål nr P 2657-14. Målet gällde förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Stora Mällösa 1:15 i Vallentuna kommun, en 
fastighet som ligger ca 85 meter från den nu aktuella fastigheten och inom samma 
planområde. Domstolen fann att platsen, med hänsyn till att den ligger inom 
influensområde för Arlanda flygplats, är olämplig för bostäder med anledning av 
att den utsätts eller kan komma att utsättas för maxbullernivåer överstigande 70 
dB(A) mer än tre gånger per årsmedeldygn. Domstolen anförde att bostadshusets 
placering därför kunde innebära ett hinder för Swedavia AB att nyttja den 
befintliga flygplatsen eller innebära att Swedavia AB kunde åläggas att vidta 
åtgärder på sökandens bostadshus för att minska bullret. Detta ansåg domstolen 
innebära en sådan betydande olägenhet för Swedavia AB att bygglov inte kunde 
beviljas. Något positivt förhandsbesked kunde därför inte lämnas. 

Sedan domen meddelades har förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader trätt i kraft. Enligt 6 § gäller bl.a. att buller från flygplatser inte 
bör överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en 
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bostadsbyggnads fasad. Swedavia AB har i ett yttrande till nämnden anfört att den 
aktuella fastigheten ligger inom Arlandas influensområde i den del som berörs av 
maxbullernivåer överstigande riktvärdet 70 dB(A). 

Med mark- och miljödomstolens resonemang i den nyssnämnda domen innebär de 
potentiella konsekvenserna av den sökta åtgärdens placering för Swedavia AB en 
sådan betydande olägenhet för bolaget att åtgärden strider mot 2 kap. 9 § PBL och 
att åtgärden därmed inte kan tillåtas. 

Fråga är dock om detta resonemang innebär en otillåten begränsning av bygg-
rätten. Den omgivningspåverkan som har bedömts och accepterats inom ramen för 
tillämplig detaljplan ska nämligen inte omprövas i ett senare bygglovsärende. Det 
är endast den omgivningspåverkan som åtgärden genererar utöver den påverkan 
som har prövats i detaljplanen som kan medföra att bygglov inte kan beviljas, om 
påverkan bedöms vara betydande (se MÖD 2015:44). För att en viss byggnads 
placering och utformning inte ska accepteras, krävs att den i detaljplanen angivna 
byggrättens omfattning till antal kvadratmeter och höjd kan nyttjas fullt ut på ett 
likvärdigt sätt genom en alternativ placering (se RÅ 1991 ref. 46 och RÅ 1993 ref. 
59 I). En i detaljplanen angiven byggrätt kan alltså aldrig begränsas genom 
bestämmelsen i 2 kap. 9 § PBL. 

Omständigheterna i detta ärende är visserligen speciella, dels eftersom Arlanda 
byggdes efter det att den gällande avstyckningsplanen antogs, dels eftersom 
planen inte innehåller någon närmare reglering av byggnaders placering eller 
utformning annat än vad som följer av 39 § byggnadsstadgan (1959:612). 

Det finns dock inte någon alternativ placering på fastigheten där huset skulle 
kunna uppföras utan att bullerriktvärdena överskrids. Detsamma gäller för alla 
fastigheter inom planområdet. Ett ställningstagande att det sökta fritidshuset 
strider mot omgivningskravet med hänsyn till att fastigheten är belägen inom 
Arlandas influensområde för flygbuller skulle därför innebära ett förbud mot alla 
nytillkommande bostadshus inom planområdet, oavsett var de placeras och hur de 
utformas. Planen får anses syfta till att möjliggöra bostadsbebyggelse, varför ett 
förbud mot nytillkommande sådan inte kan accepteras. Detta bör gälla särskilt 
med hänsyn till vad som har anförts ovan om att fastighetsägare ska kunna förlita 
sig på att en plan gäller till dess att den har upphävts eller ändrats. Att neka den nu 
sökta åtgärden med hänvisning till att den utgör en betydande olägenhet för 
Swedavia AB skulle således innebära en otillåten begränsning av byggrätten. Det 
innebär att det inte är möjligt att ge negativt förhandsbesked på denna grund. 

Slutligen vill länsstyrelsen påpeka följande med anledning av vad Susanna 
Kriström har anfört om att placeringen av den sökta åtgärden skulle innebära en 
betydande olägenhet för henne genom insyn och störningar. Vad som i första hand 
prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på platsen. Däremot prövas inte byggnadens närmare utformning i detalj. Det sker 
istället vid en framtida bygglovsprövning, där byggnaden ska anpassas så att den 
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Länsstyrelsen anser inte att 
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byggnadens placering i sig utgör en betydande olägenhet för Susanna Kriström 
och byggnadens närmare utformning kommer alltså att prövas i bygglovsskedet. 
De omständigheter som Susanna Kriström har hänvisat till utgör således inte 
något hinder mot att meddela positivt förhandsbesked.  

Sammanfattning
Nämnden har inte haft fog för att meddela negativt förhandsbesked för den sökta 
åtgärden på de grunder som nämnden har anfört, eftersom de bestämmelser som 
nämnden har hänvisat till inte är tillämpliga i ärendet. Inte heller med hänvisning 
till omgivningskravet finns det fog för att ge negativt förhandsbesked. Vidare är 
åtgärden planenlig. Med bifall till överklagandet ska nämndens beslut därför 
upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning. Det 
ankommer då på nämnden att pröva om övriga förutsättningar för att meddela 
positivt förhandsbesked är uppfyllda. 

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Niklas Fridén.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
bygglov@vallentuna.se
magdalenacerha@me.com
arlanda@swedavia.se

Bilagor
 Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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