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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:
 Covid-19 och tillsyn
 NKI

4. Tertialuppföljning januari-april för bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2021.039)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner tertialuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet
efter fyra månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret.

Tertialrapporten följer den gemensamma struktur som används för samtliga nämnder:
- Uppföljning av mål i kommunplan 2021-2023 samt nämndens mål och indikatorer i
verksamhetsplan 2021-2023.
- Styrkort med verksamhetsmått samt ekonomiskt utfall per verksamhet.
- Investeringsredovisning.
- Personalredovisning.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-28, Tertialuppföljning januari-april 2021, Bygg- och

miljötillsynsnämnden

5. STÅNGBERGA 1:6 (RIALAVÄGEN 1) Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus BYA/BTA 121 kvm och installation 
av eldstad, Dnr SHBG 2021-000098 (BMN 2021.031)
Ärendet avser: STÅNGBERGA 1:6

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Sten Dahlström. SITAC SC1209-6 (certifierad till 2025-02-12).
Avgiften för bygglovet är 39 650 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

Utskick kommer när rapport är klar
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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
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten är belägen inom 
sammanhållen bebyggelse.
Ärendet har, enligt 9 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, remitterats till 
miljöavdelningen.
Miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning kommer att kunna lösas på planerad 
fastighet.
En brunn har borrats för vatten.
Eftersom åtgärden ligger i ett område som inte omfattas av en detaljplan har ägarna av 
fastigheterna LAPPDAL 1:2, STÅNGBERGA 1:7, 1:8, 1:31, 1:35 och 1:49 underrättats om 
ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900).
Ägare till fastigheten STÅNGBRGA 1:31 är tveksamma till placeringen av avlopp och 
infiltration.
Placering av avlopp och infiltration kommer att lösas av miljöavdelningen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-28
 tjänsteskrivelse bygglov
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Plan- fasad- och sektionsritningar
 Brunnsprotokoll_RIALAVÄGEN_1__BROTTBY
 Yttrande Miljö
 Yttrande från STÅNGBERGA 1_31
 Remissvar från sökande

6. TOFTESTA 2:3 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
2 st. enbostadshus o 2 st. komplementbyggnader.Dnr SHBG 
2021–000030 (BMN 2021.033)
Ärendet avser: TOFTESTA 2:3

Förslag till beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Villkor:
1. I det fallet inte elledningen grävs ner ska det horisontella avståndet mellan fasledare och 
närmaste byggnadsdel vara minst 5 meter. Avstånd mellan ledning och mark måste 
bibehållas. Mark får inte fyllas upp till annan nivå så att ledningens höjd över marken 
påverkas.
2. Fastigheternas storlek ska vara minst 2000 m² styck exklusive infartsväg.
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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.

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

Åtgärden är förenlig med översiktsplanens riktlinjer för bebyggelse på landsbygden.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-01-11 inkommit en ansökan som avser förhandsbesked om bygglov för 
uppförande av två enbostadshus och två komplementbyggnader.

I förhandsbeskedet har sökande uttryckt önskemål på gestaltning, volymer och färgsättning. 
Önskemålet är att samtliga byggnader ska vara faluröda med lantlig karaktär. 
Huvudbyggnaden får ha en byggnadsyta upp till 120 m² och vid 2 våningar en bruttorea upp 
till 250 m². Utöver det kan garaget ha en byggnadsyta upp till 70 m².
Ärendet har remitterats till miljöavdelningen, kulturförvaltningen och Ellevio.

Miljöavdelningen har bedömt att avlopp går att lösa och beträffande vatten ligger fastigheten 
inom karterat område med: "Tämligen goda uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 2 
000-6 000 l/h.

Kulturförvaltningen har svarat att förhandsbesked kan ges för nybyggnad om byggnad 
uppförs med en utformning som är anpassad till områdets karaktär.

Ellevio har upplyst om att den ledningen som går över den ena tomten måste beaktas vid 
förhandsbeskedet samt vid anläggning av byggnad. Avstånd mellan ledning och mark måste 
bibehållas. Mark får inte fyllas upp till annan nivå så att ledningens höjd över marken 
påverkas. Elsäkerhetsverkets föreskrifter anger minsta horisontella avstånd mellan fasledare 
och närmaste byggnadsdel till 5 meter för den aktuella spänningsnivån.

Berörde sakägare är hörda mellan 2021-03-15 och 2021-04-06.
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 
översiktsplan.

Hela tjänsteskrivelsen med bilagor finns bifogade i sin helhet till denna del av 
tjänsteskrivelsen.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-30
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked Toftesta 2-3
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 Översiktlig karta, Toftesta 2-3
 Situationsplan- förslag på nya tomter
 Nuvarande bebyggelse 2
 Nuvarande_bebyggelse
 Remissvar miljöavd gällande VA för Toftesta 2_3
 Remissvar kulturförvaltningen Toftesta 2
 Remissvar Ellevio AB förhandsbesked Toftesta 2.3

7. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ) 2020 (BMN 
2021.003)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner den årliga uppföljningen för 2020 av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ).

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att
årligen följa upp och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet,
SAM har fungerat. Föreskriften beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra ska det 
förbättras. I Vallentuna kommun sker den årliga uppföljningen genom en checklista i 
kommunens verksam-hetssystem för kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive 
chef med arbetsmiljöansvar fördelat till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan och vid 
behov upprätta förbättringsåtgärder i en handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå görs 
sedan en sammanställning av alla underliggande verksamheters uppföljningar tillsammans 
med en analys och förbättringsområden till nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen 
analyseras förvaltningarnas uppföljningsunderlag och kommunövergripande insatser tas fram 
vid behov.

Den årliga uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra 
under året. Året har till stor del präglats av nya arbetsmiljöutmaningar som härleds till en 
nästintill fullständig övergång till distansarbete på grund av den rådande pandemin. Löpande 
undersökningar har därmed behövt anpassas och ibland skett i en annan form, exempelvis 
digital skyddsrond istället för fysisk. Uppföljningen visar också att det fortfarande finns 
förbättringspotential i att arbeta för mer dialog mellan chefer i VAG-gruppen då det finns 
många goda exempel att lära av varandra.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-12, Årlig uppföljning av SAM/LIMÅ 2020

8. Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av 
tappvatten (SPAT) (BMN 2021.037)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att anta överenskommelse om kontroll av 
samordnad provtagning av tappvatten (SPAT) och uppdrar till nämndens ordförande att 
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tecknat SPAT-överenskommelse enligt bilaga mellan Järfälla kommun och Vallentuna 
kommun.

Ärendebeskrivning
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner som driver 
Görvälnverket i Järfälla kommun. Medlemskommunerna är Danderyd, Järfälla, Knivsta, 
Norrtälje, Sigtuna inklusive Swedavia –Arlanda, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Dricksvattnet som produceras i Görvälnverket distribueras till kommunerna via ett 
huvudledningsnät som är cirka 33 mil långt. Dricksvattnet distribueras vidare till 
slutkonsument i lokala ledningsnät som driftas av respektive kommun. Eftersom dricksvattnet 
håller en jämn kvalitet i hela ledningsnätet betraktas det som ett vattenförsörjningsområde. 
Provtagningen samordnas av Norrvatten.
Sedan 1984-07-11 har det funnits en överenskommelse, samordnad provtagning av tappvatten 
(SPAT), mellan Norrvattens medlemskommuner.
Överenskommelsen innebär en samordning av kontrollen av dricksvattnet. SPAT är även ett 
forum för att Norrvatten och medlemmarna ska kunna diskutera angelägna frågor. SPAT är 
inte ett beslutsfattande organ.
När en ny kommun ansluts till kommunalförbundet Norrvatten kan den upptas som medlem i 
SPAT när den kommunens nämnd, som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, godkänt denna överenskommelse.

Samarbetsformer

Samarbeten inom SPAT inkluderar Norrvatten, kommunala kontrollmyndigheter, kommunala 
VA-enheter och VA-bolag. Även entreprenörer som är upphandlade för att sköta driften av 
VA-anläggningen inkluderas.
Regelbundna möten hålls inom SPAT för att diskutera och informera varandra om aktuella 
frågor. Järfälla kommun ansvarar för att mötena genomförs. Värdskapet roterar mellan de 
olika medlemskommunerna. Bilaga 2 mötesformer, definierar ansvarsfördelningen samt har 
ett schema för värdskap.

Ansvarsfördelning

Järfällas kontrollmyndighet har kontrollansvar för Görvälnverket och huvudledningsnätet.
Huvudledningsnät som går i annan kommun kontrolleras också av Järfälla. Tryckstegringar 
kontrolleras av Järfälla som en del av huvudledningsnätet. Respektive kontrollmyndighet har 
kontrollansvar för de lokala ledningsnäten och anläggningar som ligger i respektive kommun, 
såsom vattentorn, reservvattentäkt och reservvattenverk.

Provtagning

Alla kommuner som får dricksvatten från Norrvatten räknas som ett distributionsområde. 
Kommunernas provpunkter är fördelade utifrån vattenförbrukning och risk för 
kvalitetsförändringar.

Detta innebär att kommunerna i distributionsnätets yttre delar har fått proportionellt fler 
provpunkter. De kommunala kontrollmyndigheterna fastställer provpunkterna för respektive 
VA-huvudmans undersökningsprogram. Se bilaga 1 för fördelning av undersökningsfrekvens 
och antalet provpunkter i respektive kommun.
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Norrtälje kommun köper vatten från Norrvatten till stora delar av den södra kommunhalvan 
och ingår i SPAT. Norrtälje har valt att stå utanför samordningen av provtagning. Norrtälje 
har tagit fram ett eget undersökningsprogram och upphandlat ett eget laboratorium för 
analyser. Norrtälje är skyldig att skicka analyser till Norrvatten för kännedom.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om kontroll av samordnad provtagning av 

tappvatten (SPAT)
 Bilaga - SPAT överenskommelse

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

Delegationsbeslut
 AVT 2021.024-2    Personuppgiftsbiträdesavtal med Naturvårdsverket relaterat till avtal avseende 

användning av sammanhållet tjänsteerbjudande för underrättelse om medelstora 
förbränningsanläggningar

 BMN 2021.007-8    Bygglovsavdelningens delegationslista 2021-04-07 till 2021-04-28
 BMN 2021.007-9    Miljöavdelningens delegationslista 2021-04-07 till 2021-04-27

10. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Anmälda handlingar
     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)
 BMN 2020.008-4    Överklagande av lovföreläggande, Bällsta S:15 (SHBG 2018-000297)
     Kommunfullmäktige, Revidering av pensionspolicy för anställda
     Kommunfullmäktige, Uppdrag till styrelsen att meddela föreskrifter om förbud i samband med 

smittspridning
     Beslut, överklagande gällande ansökan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus och 

strandskyddsdispens på fastigheten Stångberga 1:10: Länsstyrelsen avslår överklagandet
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