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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-18:20

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), Ingrid Anderson (C), Mathias Lasu (L)

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

Paragrafer §§24-34

Justerande Sven-Olof Ekström (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Annica Brozin

Ordförande _______________________
Elwe Nilsson (M)

Justerande _______________________ 
Sven-Olof Ekström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§24 Val av justerare
§25 Fastställande av dagordning
§26 Verksamheten informerar
§27 Månadsuppföljning januari-februari 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden

§28 VALLENTUNA-VEDA 1:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000877

§29 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus (SHBG 2020-000765)

§30 ÖSBY 1:62 (ÖSBY 81) Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, BYA 113 
kvm, BTA 226 kvm, dnr SHBG 2020–000493

§31
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:95 (APPELBOMS VÄG 1) Bygglov för tillbyggnad och 
utvändig ändring av enbostadshus BYA 27, BTA 44 kvm och uppförande av 
komplementbyggnad BYA 40 kvm, Dnr SHBG 2020–000878

§32 STORA BENHAMRA 3:7 (STORA BENHAMRA 26) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus, dnr SHBG 2020–000815

§33 Anmälningar för kännedom
§34 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Överklagat ärende Gillinge 1:4
 Tillsyn corona
 Personalförändringar på kart- och mätavdelningen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Månadsuppföljning januari-februari 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2021.020)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter två månader och en prognos för helåret. Den samlade prognosen för bygg- och
miljötillsynsnämndens verksamheter är att verksamheterna kommer att
bedrivas enligt budget.

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
 Månadsuppföljning januari-februari 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
VALLENTUNA-VEDA 1:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000877 (BMN 2021.006)
Ärendet avser: Förhandsbesked enbostadshus, Vallentuna-Veda 1:1
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 24 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Skäl till beslutet: Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en 
från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på 
anpassning till omgivningen enligt 2 kap PBL.

Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Det har 2020-12-17 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Förslaget bedöms vara förenligt med riktlinjerna i kommunens översiktsplan.

Berörda sakägare på Vallentuna-Veda 18:1, 18:2, 19:1, 20:1, 21:1, 2:1. och Ubby 1:15, 1:41 
är hörda mellan 2021-01-12 och 2021-01-29.
Fastighetsägarna på Vallentuna-Veda 18:1, 18:2, 19:1, 20:1 har inkommit med erinringar mot 
förhandsbeskedet.

Sökande har 2021-02-05 bemött de erinringarna som inkommit på ett trovärdigt sätt. Bygg- 
och miljötillsynsnämnden finner inget skäl att ändra sin bedömning till att bevilja 
förhandsbeskedet.

Erinringar, bemötande och tjänsteskrivelsen finns bifogade 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 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse, Vallentuna-Veda 1:1 SHBG 2020-877
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktlig karta Vallentuna-Veda 1_1
 Karta med väg och bostad_Vallentuna-Veda 1_1
 Erinran från Vallentuna-Veda 18-1. 2021-01-29.
 Erinran från Vallentuna- Veda 18-2. 2021-01-25
 Erinran 2 från Vallentuna-Veda 19-1. 2021-01-29
 Erinran från Vallentuna-Veda 20-1, 2021-02-01.
 Erinran från Vallentuna-Veda 19-1. 2021-01-29
 Remissvar gällande VA för Vallentuna-Veda 1_1, SHBG 2020–000877
 Bemötande från sökande av inkomna erinringar, 2021-02-05.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus (SHBG 2020-000765) (BMN 
2021.019)
Ärendet avser: ÖSBY 2:2 (Ösby 11)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.
Villkor:
Byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt på ett sätt som ger en god 
helhetsverkan.
Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-10-23 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
enbostadshus. Fastigheten ÖSBY 2:2 är 102 ha, aktuellt skifte ligger inom sammanhållen 
bebyggelse är c:a 5300 kvm och bebyggd med tre komplementbyggnader. Skiftet ligger inom 
riksintresse för kulturmiljö.
Remissinstans miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer att kunna 
lösas på planerad fastighet enligt bifogad situationsplan.
Borrprotokoll för vatten finns i bilaga.
Remissinstans kulturförvaltningen svarar att all bebyggelse omfattas av Plan- och bygglagens 
varsamhetskrav samt förvanskningsförbud. PBL 8 kap 13 § samt 8 kap 17. En utgångspunkt 
för nybyggnad inom ett riksintressant kulturmiljöområde är att den ska anpassas till rådande 
karaktär i området vad det gäller formspråk, skala proportioner samt färg- och materialval. 
Det krävs uppvisad förståelse för områdets karaktär, värden och särart.
Ägare till fastigheten ÖSBY 1:11, 1:12, 2:2, 2:6, 2:20,2:25 och 2:26 har remitterats som 
grannar.
Ägare till fastigheten ÖSBY 2:2, 2:6, 2:20,2:25 och 2:26 har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Ägare till fastigheten ÖSBY 1:11, 1:12 har erinringar angående bristfälliga handlingar.
Sökande har besvarat erinringar från ÖSBY 1:11 och 1:12.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 förhandsbesked
 Översiktskarta
 A01-01-Sit-plan
 Ärende BMTN-2020-1366 - Remissvar gällande Ösby 2_2 SHBG 2020-000765
 Ösby-2-2_kulturnämndens yttrande
 bnorrprotokoll linda brottby
 Grannyttrande beträffande förhandsbesked för fastigheten 2_2 CHBG 2020-000675
 Grannyttrande beträffande förhandsbesked för fastigheten Ösby 2-2 SHBG 2020-

000765
 SVAR TILL GRANNYTTRANDE SHBG2020-000765
 Förhandsbesked enbostadshus, 2021-02-24
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
ÖSBY 1:62 (ÖSBY 81) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, BYA 113 kvm, BTA 226 kvm, dnr SHBG 2020–000493 
(BMN 2021.021)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Richard Steen. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med KIWA, 
behörighetsnummer 7496 (certifierad till 2024-01-10).

Avgiften för bygglovet är 37 050 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 utformningskraven 8 kap 
PBL.

Åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplan 2040.

Ärendet bedömdes fullständigt 2020-12-18.

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
 2021-02-24, SHBG 2020-000493, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BYA 113 

BTA 26 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov12
 Situationsplan
 Planritning entréplan
 Planritning övre plan
 Fasadritning nordöst & sydöst
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Fasadritning nordväst & sydväst
 Sektionsritning
 Yttrande Trafikverket
 Yttrande från miljöavdelningen
 Yttrande från ägaren till fastigheten Ösby 1_60
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:95 (APPELBOMS VÄG 1) Bygglov för 
tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus BYA 27, BTA 44 kvm 
och uppförande av komplementbyggnad BYA 40 kvm, Dnr SHBG 2020–
000878 (BMN 2021.022)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 31 b §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus 
och uppförande av komplementbyggnad.

Avgiften för bygglovet är 13 530 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Åtgärderna avviker från detaljplanens bestämmelser men avvikelserna bedöms vara små. 
Åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
6 och 9 §§ och 8 kap. 1 § PBL. Därmed kan bygglov beviljas enligt 9 kap 30 och 31b §§ PBL.

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. En stor del av enbostadshuset är placerat på 
prickad mark som inte får bebyggas. Nu sökt tillbyggnad placeras i sin helhet på prickad 
mark. Fastigheterna har en liten byggbar yta som inte berörs av den prickade marken. Syftet 
med detta antas ha varit att byggnaderna ska placeras med långsidan i förgårdslinjen ut mot 
vägen. Detta har dock inte skett på någon fastighet i området, vilket har lett till att nästan 
samtliga byggnader i detaljplanen är placerade på prickad mark. Mot bakgrund av husens 
planstridiga placering i området, gör bygg- och miljötillsynsnämnden bedömningen att 
möjligheten att utnyttja byggrätten i detaljplanen får anses ha större betydelse än placeringens 
planenlighet.

Ansökan avser även uppförande av komplementbyggnad. Det finns ingen byggrätt för 
komplementbyggnad i detaljplanen och byggnaden placeras i sin helhet på prickad mark. 
Komplementbyggnader har tidigare beviljats inom samma detaljplan. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden gör bedömningen att syftet i detaljplanen, att inte medge 
komplementbyggnader, har upphört då det tidigare har tillåtits.

Ansökan avser slutligen utvändig ändring av enbostadshus då nya fönster tas upp enligt 
ritningar.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
 2021-02-24, VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:95 (APPELBOMS VÄG 1) Bygglov för 

tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus BYA 27, BTA 44 kvm och 
uppförande av komplementbyggnad BYA 40 kvm,

 tjänsteskrivelse bygglov13
 Situationsplan
 Planritning
 plan, fasad- och sektionsritning garage
 Fasadritningar
 Fasad- och sektionsritning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16
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§ 32
STORA BENHAMRA 3:7 (STORA BENHAMRA 26) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, dnr SHBG 2020–000815 
(BMN 2021.023)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften för förhandsbeskedet är 17 220 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från
allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på
anpassning till omgivningen enligt 2 kap PBL.

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom
planläggning enligt 4 kap 2 § PBL.

Åtgärden är även förenlig med kommunens översiktsplan 2040, Vallentuna kommun
som blev antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018.

Åtgärden är förenlig med de riktlinjer för bebyggelseutveckling på landsbygd som anges i 
översiktsplanen.

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
 2021-02-24, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, dnr SHBG 2020-

000815
 tjänsteskrivelse förhandsbesked1
 Situationsplan
 Remissvar miljöavdelningen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  Beslut angående samråd om utökad masshanteringsverksamhet vid SVEAB:s 

anläggning inom Brollsta 1:13 (Dnr 551-7916-2019)
  Beslut om avskrivning efter återkallelse av anmälan om ändring av tillståndspliktig 

verksamhet, Hakunge 1:7 (dnr 555-33053-2020)
  Svar till Statens haverikommission gällande underspända limträtakstolar
  Teknik- och fastighetsutskottet, Ändrade öppettider i Tunagaraget med omedelbar 

verkan till och med 31 januari 2021
 KS 2020.261-6  §71 BMN Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
  Angående ansökan om byte av takmaterial på Frösunda Kyrka: Länsstyrelsen avslår 

ansökan
  Överklagande av beslut om att avvisa ett överklagande av bygglov för flerbostadshus på 

fastigheten Angarns-Örsta 3:16: Länsstyrelsen avslår överklagandet
  Överklagande av beslut om bygglov (SHBG 2020-000841)
  Överklagande av beslut om bygglov, Karby 3:102 (SHBG2020-000841)
  Överklagande av beslut om bygglov, Karby 3:102 (SHBG 2020-000841)
  Överklagande av beslut om bygglov (SHBG2020-000841)
  Energi- och klimatrådgivning (EKR) från 2021
  Förslag till ny överenskommelse för regional energi- och klimatrådgivning 2022-2025
  Koncept för samverkan om hållbarhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2020.001-21  Bygglovsavdelningens delegationslista 2020-11-26 till 2020-12-21
 BMN 2020.001-20  Miljöavdelningens delegationslista 2020‐11‐25 till 2020‐12‐15
 BMN 2021.007-1  Delegationslista bostadsanpassningsbidrag 2020-01-01 till 2020-12-31
 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
 BMN 2021.018-1  Delegationsbeslut enligt B5.1, yttrande lantmäterisamråd, Ubby 1:16 

(Hagalundsvägen 1) (SHBG 2021–000105)
 BMN 2021.018-2  Delegationsbeslut enligt B5.1, Yttrande Lantmäterisamråd, Vallentuna-

Rickeby 1:99, 1:132, 1:114, (SHBG 2021–000108)
 BMN 2021.005-15  Underrättelse om avslutad förrättning samt godkännande, Avstyckning 

från Ubby 1:16 samt anläggningsåtgärd berörande styckningslotterna (AB201325)
 BMN 2021.007-5  Delegationslista bygglov 2021-01-27 till 2021-02-24
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