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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum  kl. 18:00-19:10

Beslutande 
närvarande

Elwe Nilsson (M) (ordförande), Robert Lee (L), Sven-Olof Ekström (S), 
Ewa Thorin (M), Per-Everth Staff (C), Anette Karlsson (S), Peter 
Bergmiller (MP), Bo Brandt (SD), Michel Louis (KD)  ersätter Mattias 
Torkelsson (KD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Tomas Kullström (M), Birgitta Skärborn (M), Hans Boström (S), Ingrid 
Anderson (C), Mathias Lasu (L)

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

Paragrafer §§35-50

Justerande Sven-Olof Ekström

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Martin From

Ordförande Elwe Nilsson

Justerande Sven-Olof Ekström
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§35 Val av justerare
§36 Fastställande av dagordning
§37 Verksamheten informerar

§38 BÄLLSTA 2:1087 (ZETTERLUNDS VÄG 140) Bygglov för nybyggnad av skola BYA/BTA 
553/548 kvm, Dnr SHBG 2021-000068

§39 FODERBY 1:5 (FODERBY GÅRD 1) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
sporthall-padelhall, Dnr SHBG 2021-000083

§40 KÅRSTA-RICKEBY 2:136 (KÅRSTAHÖJDEN 109) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av flerbostadshus (LSS boende), Dnr SHBG 2019-000279

§41
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:174 (GÄRDESVÄGEN 8) Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus (etapp 2) 35 lgh i hus C och D BTA 4682 m² ink 
källarplan + 1 lokal + garageplan på hus E-BYA 530m², Dnr SHBG 2021–000128

§42 UBBY 1:8 (MOLNBYVÄGEN 33) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000757

§43 VALLENTUNA-VEDA 20:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus o komplementbyggnad, Dnr SHBG 2021–000104

§44
VARGMÖTET 2:3 (LINDÖVÄGEN 6) Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av industri till padelhall och fasadändring, t.o.m. 2031-03-31.Dnr SHBG 
2021-000056

§45 VARGMÖTET 2:3 (LINDÖVÄGEN 6) Ansökan om bygglov för ändring av 
kontorslokaler till gym, t.o.m. 2031-03-31.Dnr SHBG 2021-000048

§46 VARGMÖTET 2:4 (LINDÖVÄGEN 14) Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av lager till padelhall t.o.m. 2031-02-23 Dnr SHBG 2021-000185

§47 ÖSBY 1:71 (FORSENBERG 44) Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
Dnr SHBG 2020-000883

§48 Val av dataskyddsombud för bygg- och miljötillsynsnämnden
§49 Redovisning av delegationsbeslut
§50 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 35
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 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 36
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:
- ärende 14 , ÖSBY 2:3 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus o 
komplementbyggnad, lyfts ur dagordningen.
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 37
Verksamheten informerar
Beslut
Bygg- och miljötillsynämnden delegerar till ordförande att skicka ett svar till de som skickat 
synpunkter angående bygglovsärendet SHBG 2019-000516 KÅRSTA-GILLBERGA 6:1 
(KÅRSTA-GILLBERGA 6).

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Gamla bygglovsärenden - status och åtgärder
 Arkivering bygglov
 Riksintresseprecisering Arlanda
 Sverigeförhandlingen
 Huvudförhandling Norrhall 4-5 maj
 Förlängning av restriktioner pga Corona
 Miljöavdelningen har fått i uppdrag att se över lantbruksdelen av miljöbalkstaxan
 Synpunkter har skickats in till förvaltningen angående ärende SHBG 2019-000516 KÅRSTA-

GILLBERGA 6:1 (KÅRSTA-GILLBERGA 6)

5 / 27

Comfact Signature Referensnummer: 13389SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 38
BÄLLSTA 2:1087 (ZETTERLUNDS VÄG 140) Bygglov för nybyggnad av 
skola BYA/BTA 553/548 kvm, Dnr SHBG 2021-000068 (BMN 2021.032)
Ärendet avser: BÄLLSTA 2:1087
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av skola.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Arne Orrestedt. Kiwa 3348 (certifierad till 2021-06-20).
Avgiften för bygglovet är 67 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 
6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 30 § PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-01-28 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan 
nybyggnad av skola.
För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och 
byggförordning (2011:338), PBF.
Miljöavdelningen har remitterats.
Miljöavdelningen har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Ansökt åtgärd bedöms vara planenlig och uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § 
PBL.

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 bygglov
 Situationsplan
 Fasadritning
 Plan- och sektionsritning
 Tillgänglighetsutlåtande
 Remissvar miljö
 Verksamhetsbeskrivning
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 39
FODERBY 1:5 (FODERBY GÅRD 1) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av sporthall-padelhall, Dnr SHBG 2021-000083 (BMN 
2021.030)
Ärendet avser: FODERBY 1:5
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 26 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.
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 2021-02-01 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
en padelhall. Aktuell placering ligger utanför planlagt område inom sammanhållen 
bebyggelse och inom Arlandas influensområde för buller. Fastigheten FODERBY 1:5 har en 
areal på 41 ha, sökt plats ligger på åkermark. Hushållningssällskapets bedömning är att 
jordbruksmarken på grund av avgränsande vägar och måttliga storlek har ett ringa 
brukningsvärde.
Ärendet har, enligt 9 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, remitterats till 
miljöavdelningen.
Miljöavdelningen har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Stängselboda VA bekräftar att det är möjligt för planerad byggnad att ansluta sig till det 
befintliga VA-nätet.
Eftersom åtgärden ligger i ett område som inte omfattas av en detaljplan har ägarna av 
fastigheterna FODERBY 1:5, 2:4, 2:8, VALLENTUNA-NYBY 1:2, VÄSTANBERGA 1:3 
och 1:4 underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.
Ingen erinran har inkommit mot sökt åtgärd

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 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

Beslutsunderlag
 tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Remissvar miljö
 Utlåtande Stängselboda VA
 Utlåtande Hushållningssällskapet
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 40
KÅRSTA-RICKEBY 2:136 (KÅRSTAHÖJDEN 109) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus (LSS boende), Dnr 
SHBG 2019-000279 (BMN 2019.049)
Ärendet avser: KÅRSTA-RICKEBY 2:136
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas.
Beslutet fattas med hänvisning till att åtgärden inte är förenlig med kraven i 2 kap. 5 och 6 §§ 
PBL avseende möjligheten att ordna goda trafikförhållanden, samt att åtgärden bör prövas 
mot 4 kap. 2 § PBL
Skäl för beslutet:
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden inte är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området.
Den sökta åtgärden uppfyller inte kraven i 2 kap. 5 och 6 §§ PBL avseende möjligheten att 
ordna goda trafikförhållanden, samt bör utredas enligt 4 kap. 2 § PBL.
Vägen till fastigheten och dess kvalitet idag är så pass undermålig och behöver upprustas 
innan ytterligare bebyggelse kan beviljas (se bifogade foton på aktuell väg).
Skälet till beslutet är att idag så ägs vägen av samfällighet Vallentuna Kårsta-Rickeby S:8. 
Samfälligheten anser att vägen inte håller tillräcklig kvalitéer och bärighet för att kunna 
tillgodose den extra belastning som sökt LSS-boende kommer medföra. Både under 
byggnadstiden och även efter byggnaden står klar med den ökade trafik det medför.
Med anledning av att inte är klarlagt i dagsläget om fastigheten ska inkluderas i detaljplanen 
och därmed betalningsansvaret för den nödvändiga upprustningen av vägen är inte utrett.

Ärendebeskrivning
Det har 2019-05-07 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för LSS-boende 
med sex lägenheter. Samhällsbyggnadsnämnden medgav ett positivt beslut i ärendet 2019-09-
17.
Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagan 2020-02-27. Länsstyrelsens 
beslut överklagades och Mark- och miljödomstolen återförvisade ärendet till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt prövning gällandekraven i 2 kap. 5 och 6 §§ PBL 
avseende möjligheten att ordna goda trafikförhållanden, samt 4 kap. 2 § PBL.
Vägen behöver upprustas för att ordna goda trafikförhållanden innan ett eventuellt 
förhandsbesked kan beviljas.
Aktuell fastighet ligger i område för ny detaljplan, det är idag oklart om fastigheten kommer 
att ingå i den nya planen. Tills det är utrett huruvida fastigheten ska inkluderas eller inte, och 
därmed vem som ska upprusta aktuell väg så är fastigheten olämplig att bebygga med ett LSS-
boende.
Mark- och miljödomstolen återförvisade ärendet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
numera Bygg- och miljötillsynsnämnden för fortsatt prövning.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

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
 Dom MMD
 Situationsplan
 Remissvar Socialförvaltningen
 Yttrande Kårsta-Rickeby Samfällighetsförening
 Brevfrån sökande
 Foton
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 41
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:174 (GÄRDESVÄGEN 8) Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av flerbostadshus (etapp 2) 35 lgh i hus C och D BTA 4682 
m² ink källarplan + 1 lokal + garageplan på hus E-BYA 530m², Dnr SHBG 
2021–000128 (BMN 2021.035)
Ärendet avser: VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:174 (GÄRDESVÄGEN 8)
Beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Jörgen 
Örneholm. Han är certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

Avgiften för bygglovet är 118 300 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet
För fastigheten gäller detaljplan: Gärdesvägen D20190717 med aktnummer 0115-P2019/4.

Åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 
6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 30 § PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-02-09 till Bygg – och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om bygglov 
för ett flerbostadshus samt garage. Detta bygglov är etapp 2 av 3.

Bygglovet och denna etapp har en bruttoarea om 4682 m² plus garaget under mark som har en 
yta om 530 m² vilket totalt blir 5212 m² som är densamma som debiteringen har beräknats på.

Ansökan har remitterats till mark- och exploatering för bedömning av samstämmigheten av 
markanvisningen och uppföljande av avtal.

Gatu- och parkavdelningen för bedömning av uppfyllande av parkeringsnormen, 
trafiksäkerhet och avfallshantering.
Storstockholms Brandförsvar för bedömning av brandskyddsbeskrivningen, brandskisser och 
uppställningsplatser.

De erinringar och synpunkten som inkommit från ovan nämnda har sökande omarbetat och är 
nu godtagbara.

Mobilitetsplanen är godkänd och mobilitetsåtgärdernas iordningsställande kommer 
säkerställas av kommunens byggnadsinspektör innan slutbesked beviljas.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

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
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-128
 Tjänsteskrivelse bygglov
 Situationsplan
 Markplaneringsritning hus C-D och E
 Illustration-Kyrkbacken_Vallentuna_Credentia_2
 Illustration-Kyrkbacken_Vallentuna_Credentia 2
 Hus C-D Fasad mot syd- och nordväst
 Hus C-D fasad mot sydost
 Plan 0 - Entréplan Hus C-D
 Mobilitetsplan Prästgården
 Kyrkbacken - Brandskiss bgv i källare, 210318
 Plan över uppställningsplatser brandfordon
 Garageplan C-D +E
 Garage plan - Hus C-D
 Ytsammanställning för Bygglov Vallentuna Prästgård 1-175 och 1-174
 Trapphus E garage
 Tillgänglighetsutlåtande
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 42
UBBY 1:8 (MOLNBYVÄGEN 33) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av fyra enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000757 (BMN 
2021.024)
Ärendet avser: Ubby 1:8
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.

Villkor:
1. Minsta avstånd från närmsta fastighetsgräns till Svenska kraftnät ledning 220 kV, mittfas 
ska vara 50 meter.
2. Fastigheternas storlek ska efter fastighetsbildningen ha en minsta storlek om 2000 m² styck. 
Exklusive vägens yta.

Avgiften för förhandsbeskedet är 24 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Skäl för 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.

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

Ärendebeskrivning
Det har 2020-10-27 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
fyra enbostadshus.

Ärendet har kompletterats i omgångar. Efter remissvar från miljöavdelningen samt att det 
sökts för fyra bostäder, bedömdes att borrning efter vatten var nödvändig. Sökande har borrat 
och visat att vattentillgången samt kvalitén är godtagbar.

Svenska kraftnät har remitterats på grund av närheten till kraftledning.
Minsta avstånd från närmsta fastighetsgräns till Svenska kraftnät ledning 220 kV, mittfas ska 
vara 50 meter.

En granne har haft erinran mot förhandsbeskedet. Sammanfattningsvis uttrycks oro för vägen. 
Sökande har bemött och svarat att vägen kommer anpassas efter den tunga trafiken.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

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

Avvägning att inte bebygga har ställts mot den enskildas intresse att bebygga. I detta fall 
bedöms det enskilda intresset väga tyngre än det allmänna att inte bebygga.

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
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2020-757
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked Ubby 1-8
 Översiktlig karta Ubby 1-8
 Situationsplan
 Remissvar miljöavd- gällande dricksvatten för Ubby 1_8
 Remissvar m. erinran  - miljöavdelningen
 Magnetfältsberäkning avseende förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
 Erinran-Ubby 1-53
 Borrprotokoll
 Vattenanalys
 Sökandes svar på miljavd synpunkter
 Sökandes svar på erinring
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-04-27

Referensnummer för signaturer:

§ 43
VALLENTUNA-VEDA 20:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus o komplementbyggnad, Dnr SHBG 2021–000104 (BMN 
2021.025)
Ärendet avser: VALLENTUNA-VEDA 20:2
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.

Villkor: Bostaden ska inte placeras närmre Trafikverkets väg än vad sökande angett i 
ansökan. Frångås det ska godkänd bullerutredning tas fram inför bygglovet.

Avgiften för förhandsbeskedet är 26 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Skäl för 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.

Åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan.

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

Ärendebeskrivning
Det har 2021-02-06 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus och en komplementbyggnad. Området som ansökan gäller omfattas varken 
av detaljplan eller områdesbestämmelser, men bedöms vara inom så kallad sammanhållen 
bebyggelse.

Ärendet har remitterats till Trafikverket på grund av närheten till deras väg. Trafikverket har 
inget att erinra så länge bostaden placeras som sökande angett i ansökan. I annat fall kan det 
komma att krävas bullerutredning.

Ärendet har också remitterats till miljöavdelningen för bedömning av vatten och avlopp. 
Sökande har redogjort för det som sökts för och miljöavdelningen har inget att erinra mot 
åtgärden så länge det angivna uppfylls.

Berörda sakägare (grannar) på Ubby 1:16, 1:17, 1:22, Vallentuna-Veda 1:1, 20:1 är hörda 
mellan 2021-02-19 och 2021-03-17. Ingen erinran eller synpunkt har inkommit.

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

Ärendet var fullständigt 2021-03-17.

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
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-104
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked SHBG 2021-000104 VALLENTUNA-VEDA 20-2
 Översiktlig karta Vallentuna-Veda
 Ritning-tomtskiss_210205
 Borrapport_hagalundsvägen 2
 Remissvar Trafikverket
 Analysrapport brunnsvatten med anmärkning
 Remissvar-miljöavdelningen
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§ 44
VARGMÖTET 2:3 (LINDÖVÄGEN 6) Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning av industri till padelhall och fasadändring, t.o.m. 
2031-03-31.Dnr SHBG 2021-000056 (BMN 2021.028)
Ärendet avser: VARGMÖTET 2:3
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 33 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industri till 
padelhall t.o.m. 2031-03-31.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Per Ekström, RISE SC1191-13 (certifierad till 2023-11-18).
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän bygg- och 
miljötillsynsnämnden har gett startbesked.
Avgiften för bygglovet är 14 950 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser avseende 9:30 § 1. a) överensstämmer med 
detaljplanen. Avvikelsen är ändrad användning från industri till padelhall. Åtgärden bedöms 
förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 33 § PBL.

Ärendebeskrivning
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser avseende 9:30 § 1. a) överensstämmer med 
detaljplanen. Avvikelsen är ändrad användning från industri till padelhall. Åtgärden bedöms 
förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 33 § PBL.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det har 2021-01-25 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om
Tidsbegränsat lov för ändring av industri till padelhall.
Eftersom åtgärden avviker från detaljplanen har ägarna av fastigheterna LINDÖNÄS 5:1, 
5:10, 5:11, 5:12, VALLENTUNA-EKEBY 2:154, 2:233, 2:236, 2:237, 2:242, 2:243, 2:254 
och VARGMÖTET 2:5 underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 
§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ägare av fastigheten LINDÖNÄS 5:11 har erinringar angående oklar placering.
Placeringen är enligt beviljat bygglov SHBG 2019-000676.
Övriga fastigheter har inget att erinra mot sökt åtgärd.

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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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 bygglov
 Situationsplan
 Fasadritning
 Planritning plan 1
 Sektionsritning
 Tillgänglighetsutlåtande
 Grannyttrande LINDÖNÄS 5_11
 Grannyttrande LINDÖNÄS 5_11 (2)
 Svar på grannyttrande
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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§ 45
VARGMÖTET 2:3 (LINDÖVÄGEN 6) Ansökan om bygglov för ändring av 
kontorslokaler till gym, t.o.m. 2031-03-31.Dnr SHBG 2021-000048 (BMN 
2021.029)
Ärendet avser: VARGMÖTET 2:3
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 33 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till gym t.o.m. 2031-
03-31.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Per Ekström, RISE SC1191-13 (certifierad till 2023-11-18).
Lovet innebär inte en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän bygg- och 
miljötillsynsnämnden har gett startbesked.
Avgiften för bygglovet är 14 950 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser avseende 9:30 § 1. a) överenstämmer med 
detaljplanen. Avvikelsen är ändrad användning från kontor till gym. Åtgärden bedöms 
förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 33 § PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-01-21 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
tidsbegränsat lov för ändring av kontor till gym.
Eftersom åtgärden avviker från detaljplanen har ägarna av fastigheterna LINDÖNÄS 5:1, 
5:10, 5:11, 5:12, VALLENTUNA-EKEBY 2:154, 2:233, 2:236, 2:237, 2:242, 2:243, 2:254 
och VARGMÖTET 2:5 underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 
§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ägare av fastigheten LINDÖNÄS 5:11 har erinringar angående eventuell skylt och trafik.
Ingen skylt finns med i ansökan. Erinran handlar om befintlig trafik och parkering.
Övriga fastigheter har inget att erinra mot sökt åtgärd.

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 bygglov
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 Situationsplan
 Fasadritning
 Planritning 1
 Planritning 2
 Takplan
 Sektionsritning
 Sakkunnighetsutlåtande
 Grannyttrande LINDÖNÄS 5_11
 Grannyttrande LINDÖNÄS 5_11 (2)
 Svar på remissyttrande
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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§ 46
VARGMÖTET 2:4 (LINDÖVÄGEN 14) Ansökan om tidsbegränsat bygglov 
för ändrad användning av lager till padelhall t.o.m. 2031-02-23 Dnr SHBG 
2021-000185 (BMN 2021.027)
Ärendet avser: VARGMÖTET 2:4
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 33 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager till 
padelhall t.o.m. 2031-02-23.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Fredrik Hagelin, RISE C002107 (certifierad till 2026-02-01).
Avgiften för bygglovet är 14 950 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser avseende 9:30 § 1. a) överensstämmer med 
detaljplanen. Avvikelsen är ändrad användning från industri till padelhall. Åtgärden bedöms 
förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. 
Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 33 § PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-02-26 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om  
Tidsbegränsat lov för ändring av lager till padelhall.
Eftersom åtgärden avviker från detaljplanen har ägarna av fastigheterna LINDÖ 1:6, 
LINDÖNÄS 5:7, 5:8, 5:9, VALLENTUNA-EKEBY 2:243, VARGMÖTET 2:5, 
VÄSTLUNDA 1:6 och 1:7 underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 
kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ägare av fastigheten LINDÖNÄS 5:9 har erinringar angående eventuella öppettider, skyltar 
och hastighetsreglering på Lindövägen.
Skyltar finns inte med i ansökan och eventuella öppettider eller hastighetsreglering handläggs 
inte i bygglovet.
Övriga fastigheter har inget att erinra mot sökt åtgärd.

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 bygglov
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 Planritning
 Tillgänglighetsutlåtande
 Grannyttrande LINDÖNÄS 5_9
 Grannyttrande LINDÖNÄS 5_9 (2)
 Svar på grannyttranden
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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§ 47
ÖSBY 1:71 (FORSENBERG 44) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000883 (BMN 2021.026)
Ärendet avser: ÖSBY 1:71
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 tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Bengt-Olov Jansson, Kiwa 6406 (certifierad till 2021-12-20).
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § PBL).
Avgiften för bygglovet är 33 210 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
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.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-12-28 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om nybyggnad 
av enbostadshus, tidigare beviljat förhandsbesked SHBG 2017-001415 har slutat gälla. 
Tillståndsbeslut 2020-507 finns för avlopp.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö.
Kulturförvaltningen har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Eftersom åtgärden ligger i ett område som inte omfattas av en detaljplan har ägarna av 
fastigheterna ÖSBY 1:6, 1:9, 1:10, 1:16 och 1:70 underrättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ägarna av fastigheten ÖSBY 1:16  har påpekat att byggnaden ska vara anpassad till 
omgivningen i färg och form.
Enligt Kulturförvaltningens remissvar uppfylls anpassning gällande färg och form.
Övriga fastighetsägare har inget att invända mot sökt åtgärd.

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 bygglov
 Översiktskarta
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 situationsplan
 markplanering
 fasad m. marklinjer
 fasad m. marklinjer 1
 plan sektion
 Yttrande kulturantikvarie
 Kulturnämnden
 Remissvar Ösby 1_16
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-07
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§ 48
Val av dataskyddsombud för bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN 
2021.036)
Beslut
Angelica Rosander utses till dataskyddsombud för bygg-och miljötillsynsnämnden. Därmed 
entledigas Johanna Attlerud som dataskyddsombud för bygg-och miljötillsynsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt dataskyddsförordningen måste varje myndighet utse ett dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

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, 2021-04-12
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§ 49
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2021.007-6  Bygglovsavdelningens delegationslista 2021-02-24 till 2021-04-07
 BMN 2021.007-7  Miljöavdelningens delegationslista 2021-01-27 till 2021-04-06
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§ 50
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, HR-policy
  Överklagande av beslut dricksvatten på Morsta Gård (BMTN-2021-88)
 BMN 2019.043-8  Dom, Utdömande av vite, M 13593-20
 BMN 2021.019-3  Överklagande av beslut om förhandsbesked, Ösby 2:2 (SHBG 2020-

000765)
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