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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-18:45

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), Michel Louis (KD), Hans 
Boström (S), Simon Solberg (SD), Ingrid Anderson (C), Mathias Lasu (L)

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Sandra Wargclou (Miljöchef), 
Senad Glamocak (Bygglovschef), Johanna Attlerud (Stabschef), Annica 
Brozin (Nämndsekreterare)

Paragrafer §§9-23

Justerande Anette Karlsson (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Elwe Nilsson (M)

Justerande ______________________
_ Anette Karlsson (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§9 Val av justerare
§10 Fastställande av dagordning
§11 Verksamheten informerar
§12 Verksamhetsberättelse Bygg- och miljötillsynsnämnden, 2020
§13 Internkontroll, helårsuppföljning 2020 - Bygg- och miljötillsynsnämnden
§14 Internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden

§15 ANGARNS-LUNDBY 1:45 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000586

§16 ÖSBY 2:26 (ÖSBY 1A) Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (BYA/BTA 129 m²) 
och komplementbyggnad (BYA/BTA 58m²), Dnr SHBG 2020–000732

§17 Kontrollplan livsmedel 2021
§18 Tillsynsplan miljöbalkens område 2021
§19 Behovsutredning 2021-2023
§20 Redovisning av delegationsbeslut
§21 Anmälningar för kännedom

§22
Borresta 1:1 (Borresta 1) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BYA 204 kvm, 
installation av eldstad och nybyggnad av komplementbyggnad BYA 106, Dnr SHBG 
2020-000257

§23 Bygglov för nybyggnad av padelhall BYA 3 010 kvm, BTA 3 578 kvm samt rivning av 
befintlig byggnad, dnr SHBG 2020-000806
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Anette Karlsson (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.

3 / 22

Comfact Signature Referensnummer: 11724SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande tillägg

 Borresta 1:1 (Borresta 1) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
 Bygglov för nybyggnad av padelhall 

I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Nyanställning hälsoskydd
 Handläggningstider för bygglov
 Status utbyggnad av centrum
 Husa 1:4
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Verksamhetsberättelse Bygg- och miljötillsynsnämnden, 2020 (BMN 
2021.004)
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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-26, Verksamhetsberättelse Bygg- och 

miljötillsynsnämnden, 2020
 Verksamhetsberättelse BMN 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Internkontroll, helårsuppföljning 2020 - Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2019.108)
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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, helårsuppföljning 2020 - Bygg- och 

miljötillsynsnämnden
 Internkontroll, helårsuppföljning (Bygg- och miljötillsynsnämnden)
 Internkontrollplan 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN 2021.002)
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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, Internkontrollplan 2021, Bygg- och 

miljötillsynsnämnden
 Förslag till internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden
 Planering internkontroll 2021, bruttolista
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
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
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 
(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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-01-21 SHBG 2020-586
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktlig karta Angarns-Lundby 1-45
 Karta
 Bullerutredning Angarns-Lundby 1-45 Vallentuna 200810
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
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
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.

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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 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-
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Kontrollplan livsmedel 2021 (BMN 2021.012)
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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kontrollplan livsmedel 2021
 Bilaga - Kontrollplan livsmedel 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Tillsynsplan miljöbalkens område 2021 (BMN 2021.011)
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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan miljöbalkens område 2021
 Bilaga - Tillsynsplan miljöbalken 2021
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16
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§ 19
Behovsutredning 2021-2023 (BMN 2021.010)
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.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Behovsutredning 2021-2023
 Bilaga - Behovsutredning 2021-2023
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-02-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 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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§ 21
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
 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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§ 22
Borresta 1:1 (Borresta 1) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BYA 
204 kvm, installation av eldstad och nybyggnad av komplementbyggnad 
BYA 106, Dnr SHBG 2020-000257 (BMN 2021.016)
Beslut
Bygg- och miljötillsynämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att ge bygglov för åtgärden.
Tobias Gustafsson godtas som kontrollansvarig.
Avgiften för beslutet är 40 590 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Ansökt åtgärd bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL.
 
Vidare bedöms Åtgärden uppfylla kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 kap. PBL.
 
Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövården. Kulturförvaltningen anser att 
föreslagen plats för bygglov av enbostadshus och komplementbyggnad inte är lämplig. Enligt 
kulturförvaltningen borde det finnas möjlighet att hitta plats för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse då fastigheten är 
stor.
 
Sökanden anför att förslaget till bebyggelse är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Stor hänsyn har tagits till kulturlandskapet i såväl placering av bebyggelse som bebyggelsen 
utformning.
 
Bygg och miljötillsynsnämnden delar sökandens bedömning och anser att föreslagen åtgärd 
uppfyller kraven i 2 kap. 6 § PBL.
 
Fastigheten är belägen inom riksintresseområde för Stockholm-Arlanda flygplats 
influensområde. Swedavia har i yttrande anfört att ett generationsboende kan vara ett särskilt 
skäl för nybyggnation inom influensområdet. Enligt Swedavia kan bostadshuset, sett till dess 
placering inte anses vara ett generationsboende. Swedavia ansåg därmed att ansökan borde 
avslås.
 
Swedavia informerade även om att en revidering av influensområdet förväntades att 
genomföras under 2020. Detta innebar att influensområdet för buller sannolikt skulle minskas 
över aktuellt område. Bygg- och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att fastigheten inte 
kommer att ingå i influensområdet när enbostadshuset ska tas i bruk. Därmed kan ansökan 
beviljas.
 
Upplysningar 
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Från 1 juli 2018 ändrades plan- och bygglagen. Ändringen innebär att du inte får påbörja 
åtgärden förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov. Rivningslov eller marklov 
kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om 
det inte har fått laga kraft.
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Information inför tekniskt samråd bifogas som bilaga.
 
Vid beslut om byte av kontrollansvarig tas en avgift ut som faktureras separat enligt taxa 
fastställd av kommunfullmäktige.
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om 
byggnadsverket tas i bruk innan slutbesked har getts påförs en byggsanktionsavgift enligt 11 
kap. 51 § PBL.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL) och innan beviljad åtgärd får tas in bruk behövs det ett slutbesked 
från samhällsbyggnadsnämnden.
 
Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
 
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga ”Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut”).

Ärendebeskrivning
Det har den 16 april 2020 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad och nybyggnad av 
komplementbyggnad. Enbostadshuset ska uppföras i ett plan med en byggnadsarea om 204 
kvm. Sökt komplementbyggnad har en byggnadsarea om 106 kvm.
Fastighetens storlek är ca 112,5 ha och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Fastigheten är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljön och Stockholm-Arlanda 
influensområde.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar att bygg- och miljötillsynämnden beslutar med stöd av 9 
kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL att ge bygglov för åtgärden.
Tobias Gustafsson godtas som kontrollansvarig.
Avgiften för beslutet är 40 590 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-02-09 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av 

eldstad och nybyggnad av komplementbyggnad
 tjänsteskrivelse bygglov12
 Ansökan
 Situationsplan
 Fasad- och sektionsritning bostadshus1
 Fasad- och sektionsritning bostadshus2
 Planritning bostadshus
 Plan-, fasad- och sektionsritning garage
 Remissvar kulturförvaltningen
 Remissvar miljöavdelningen
 Remissvar Swedavia
 Skrivelse från sökanden
 Skrivelse från sökanden2
 Skrivelse från sökanden3
 Analys jordbruksmark
 Antikvariskt sakkunnighetsutlåtande
 Yttrande LRF Mälardalen
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§ 23
Bygglov för nybyggnad av padelhall BYA 3 010 kvm, BTA 3 578 kvm samt 
rivning av befintlig byggnad, dnr SHBG 2020-000806 (BMN 2021.017)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av padelhall samt rivning av befintlig 
byggnad.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Marcus Carlqvist

Avgiften för bygglovet är 43 050 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 
eller 3 § PBL, och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 
17 och 18 §§ PBL i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Därmed kan bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-02-16 Bygglov för nybyggnad av padelhall BYA 3 010 kvm, BTA 

3 578 kvm samt rivning av befintlig byggnad, dnr SHBG 2020-000806
 tjänsteskrivelse bygglov12
 Ansökan
 Situationsplan
 Situationsplan rivning
 Planritning BV
 Planritning 1tr
 Planritning 2tr
 Fasadritning sydost och nordväst
 Fasadritning nordost och sydväst och sektionsritning
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 Fasadritning med marklinjer
 Sektionsritning
 Yttrande trafikverket
 Yttrande miljöavdelningen
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