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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22
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ÄRENDELISTA
§61 Val av justerare
§62 Fastställande av dagordning
§63 Verksamheten informerar
§64 Revidering av bygglovsverksamhetens taxa

§65 KÅRSTA-RICKEBY 2:13 (KÅREVÄGEN 116) Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(LSS-boende 6 lgh) samt strandskyddsdispens. Dnr SHBG 2021–000329

§66 LINDÖ 1:79 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändring av hotell till bostäder 
t.o.m. 2031-06-21, Dnr SHBG 2021-000334

§67 MÄLSTA 4:28 (FALKVÄGEN 13) Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation 
av eldstad, BYA/BTA 87,5 kvm Dnr SHBG 2021–000094

§68 TORSHOLMA 3:6 (TORSHOLMA 41) Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000837

§69 ÖSBY 2:3 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus o komplementbyggnad, 
Dnr SHBG 2021–000422

§70 Ansökan om utdömande av vite med anledning av föreläggande 20 oktober 2020 § 
90 på fastigheten Grana 11:1 (Grana 15)

§71 Redovisning av delegationsbeslut
§72 Anmälningar för kännedom

§73 Rättelse av beslut gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
STÅNGBERGA 1:6 (RIALAVÄGEN 1) Dnr SHBG 2021-000098
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§ 61
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 62
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändringar och tillägg:
 

 ärende VALLENTUNA-EKEBY 2:154 Ansökan om bygglov för nybyggnad av kreativitetspark 
lyfts ur dagordningen

 ärende Rättelse av beslut gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
STÅNGBERGA 1:6 läggs till dagordningen
 

I övrigt i enlighet med utskick.
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 63
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Söderhall - ansökan om jordtvätt
 Covid-19 - ändrade restriktioner
 Råttorna i centrum
 Bostadsanpassning - exempel på ansökan
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 64
Revidering av bygglovsverksamhetens taxa (BMN 2021.044)
Beslut
Bygg och miljötillsynsnämnden beslutar att godkänna taxan och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och 
med den första januari 2022.
 
Anteckning
Redaktionell ändring i tjänsteskrivelsen under sammanfattning. Ordet "Rabatt" har ändrats till 
"Prisreducering". 

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att små revideringar behöver göras i taxan.

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga 
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar (tabell A.1.).
I samma tabell har bygglovsavdelningen tagit fram en ny ”prisreducering” för de ärenden som 
avser nybyggnad av flera en-och och tvåbostadhus utöver det första vid ett och samma tillfälle 
(gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar 50 % av den totala kostnaden 
för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och tillbyggnad av 
byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad (tabell A.2.). 
Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av avgiften samt ger en lägre avgift för den 
enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre och intervallerna färre. Utöver det finns ett 
förslag på två helt nya avgifter avseende uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare 
saknats (A.5).
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad lagstiftning (se 
tabell A.8). Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25 kvadratmeter till max 
30 kvadratmeter.

Samtliga förändringar i både tabeller och avgifter är markerade med
blå färg i bilaga 1.

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
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 Tjänsteskrivelse 2021.06.03 Revidering av bygglovstaxa
 Reviderad bygglovstaxa
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22
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§ 65
KÅRSTA-RICKEBY 2:13 (KÅREVÄGEN 116) Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus (LSS-boende 6 lgh) samt strandskyddsdispens. Dnr SHBG 
2021–000329 (BMN 2021.046)
Ärendet avser: KÅRSTA-RICKEBY 2:13
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att:
1. med stöd av 7 kap 18 b och 18 c §§ Miljöbalken att medge undantag från förbuden enligt 7 
kap 13-15 §§ miljöbalken med hänvisning till dispensskäl nummer två då fastigheten är väl 
avskild från området närmast strandlinjen av järnväg och annan bebyggelse.
2. Att hela fastigheten får tas i anspråk.
3. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL för 
nybyggnad av ett flerbostadshus.
4. Tekniskt samråd krävs,
5. kontrollansvarig i ärendet är Eddy Dahlbom, behörighet K.
6. Ta ut en avgift för bygglov och strandskyddsdispens på 74 100 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige).

Villkor:
I god tid innan byggnationerna påbörjas, ska ”Blankett för anmälan av aktiviteter som 
påverkar kollektivtrafiken” skickas in till TF.
Innan arbeten påbörjas skall samordning ha skett med TF:s utsedda
produktionssamordnare och överenskommelser träffats gällande
omhändertagande av risker, fastställande av kontroller och kravställning samt begränsningar. 
SL:s föreskrifter ska följas.

Trafikförvaltningen granskat vibrationsutredningen med utlåtande om
stomljud. ”Trafikförvaltningen kan godta bifogade utredningen avseende vibrationer med 
förbehållet att en ny stomljudsmätning görs under färdigställande av byggnadernas 
grundläggning. Om det mot förmodan skulle vara något problem med stomljud kan 
byggherren då lägga in elastiska mellanlägg i bärande väggar vid behov. Detta bör 
säkerställas i byggprocessen inom ramen för kontrollplan och slutbesked.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en ansökan 2021-04-04 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om 
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (LSS-boende 6 lgh) samt strandskyddsdispens. 
Fastigheten styckades av 1908-03-21 och arealen är 3680 m2.

Byggnaden har en bruttoarea om 689 m² och byggnadsytan är 698 m². Byggnaden är faluröd 
med tegeltak och huskroppen är gestaltad med medvetenhet och dess volym är uppbruten för 
att anpassas till villamiljön.

Fastigheten har ett giltigt förhandsbesked och strandskyddsdispens för ett enbostadshus. Ingen 
erinran inkom i det ärendet. Beslutet togs 2020-09-15. Ny dispens bedöms vara nödvändig i 
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22
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detta ärende då sökt byggnad är större och har en annan placering.

Remisser är inhämtade från Trafikverket (SL), Kulturförvaltningen, Mark – och 
exploateringsavdelningen, planavdelningen och Roslagsvatten.

Planavdelningen är remitterade och förutsätter att dialog förs med Roslagsvatten i ärendet 
angående anslutning till kommunalt VA och att föreslagen bebyggelse inte riskerar att 
överstiga den kapacitet som är möjlig i området. Planavdelningen vill även med detta yttrande 
förtydliga att fastigheter längs med Kårevägen inte längre ingår i en kommande planläggning 
för detaljplanen Kårsta-Rickeby 2. Planavdelningen har ingen erinran mot ansökt 
förhandsbesked.

Byggnaden ska anslutas till det kommunalt vatten och avlopp. Roslagsvatten är hörda och har 
inget att erinra mot bygglovet.

Kulturförvaltningen är remitterade och framför att miljön har höga kulturhistoriska värden. 
Fastigheten var tidigare belägen inom riksintresse för kulturmiljövården men är numera det 
inte. Kulturförvaltningen har svarat att bygglov kan ges då förslaget bedöms stämma in med 
Kårstas karaktär. Sökta handlingar visar en byggnad av goda proportioner och kulörval som 
inordnar sig i miljön. Placeringen inordnas i linje med befintlig bebyggelse med gott avstånd 
till Roslagsbanan. Byggnaden är gestaltad med medvetenhet och dess volym är uppbruten för 
att anpassas till villamiljön. På andra sidan Roslagsbanan är större industribyggnader 
lokaliserade. Fastigheten bedöms tåla tillägg i form av ett anpassat flerbostadshus om en 
våning. Kulturförvaltningen har inget att erinra mot bygglovet

Trafikverket är remitterade och har tagit del av bullerutredning, trafikvibrationsutredning samt 
utlåtande beträffande stomljud och har inget att erinra mot bygglovet.

Två erinringar mot bygglovet har inkommit. En från granne och en från vägföreningen. 
Erinringarna är bemötta och besvarade av sökande och de andra punkterna anses vara 
besvarade i tjänsteskrivelsen.

Platsbesök har skett 2021-04-07 och 2021-04-23. Foton från platsbesök läggs in som 
bedömningsunderlag i tjänsteskrivelsen. Besök två gjordes efter att vägföreningen och granne 
inkommit med erinran.

Vid platsbesök konstaterades att vägen har god standard. Kårevägen är rustad i samband med 
att Roslagsvatten drog kommunalt vatten och avlopp. Diken var nyligen iordningställda. 
Vägbredd och lutningen i början av Kårevägen bedöms inte vara skäl med tillräckligt tyngd 
för att avstyrka bygglov.

Beaktat verksamhetsbeskrivningen och antal brukare (6st utan körkort) och personal (2st) så 
är det vid fullbeläggning 8 personer. Trafiken uppskattas enligt sökande vara likvärdigt som 
trafiken för ett enfamiljshus.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet till denna del av tjänsteskrivelsen.
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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 2021-329
 Tjänsteskrivelse bygglov
 Situationsplan baserad på nybyggnadskarta A
 Illustration-3d1
 Fasadritningar med marklinjer1
 Plan-sektionsritning
 LSS-BOENDE_PLANK_REV_Borttaget plank vid järnvägen.
 MARKPLANERING_REV_A.(borttaget plank mot SL)
 Markplaneringsritning_med_placering_av_LOD
 Förslag på dagvattenhantering Kårsta Rickeby 2-13
 Verksamhetsbeskrivning-Rosenklubben
 Foto 1 från platsbesök 2021-04-07-visar fastigheten och väg
 Bullerutredning
 Trafikvibrationsutredning med utlåtande av stomljud
 Tillgänglighetsutlåtande
 Foto 3 från platsbesök 2021-04-07-visar fastigheten och rustad väg.
 Foto 3 Kårsta-Rickeby- Vyn från 2-13
 Foto 2 från platsbesök 2021-04-07-visar upprustad väg (kårevägen) ner till 

fastigheten.
 Foto 1 Kårsta-Rickeby 2-13
 Foto 4 från platsbesök 2021-04-07-visar VA-anslutning och dikning.
 Foto 2 Kårsta-Rickeby 2-13
 Erinran från vägsamfälligheten Kårsta-Rickeby s8
 Erinran från Kårsta-Rickeby 2-12
 Foto 4 Kårsta-Rickeby 2-13- Kårevägen
 Remissvar kulturantikvarie- utan erinran och ordförandebeslut
 Remissvar mark- och exploateringsavdelningen-utan erinran
 Bemötande av Trafikförvaltningens yttrande Hantering_Pålning
 Remissvar 2021-05-18 Trafikverket- med erinran
 Remissvar Roslagsvatten-utan erinran
 Bemötande av vägförenings synpunkter.
 Bemötande av grannens yttrande Kårsta-Rickeby 2-12
 Remissvar 2021-05-31 utan erinran från SLstomljud och vibrationer
 Remissvar planavdelningen-utan erinran
 Remissvar SL, Trafikförvaltningen TN 2021-0411
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§ 66
LINDÖ 1:79 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändring av hotell till 
bostäder t.o.m. 2031-06-21, Dnr SHBG 2021-000334 (BMN 2021.043)
Ärendet avser: fastighetsbeteckning/juridisk person
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 b § 2. Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändring av hotell till bostäder.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Greger Sandström. Kiwa, behörighetsnummer 3880 (certifierad till 2023-01-
23).
Avgiften för bygglovet är 19 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser men åtgärden bedöms vara av begränsad 
omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt 
enligt 9 kap. 31 b § 2 PBL.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-04-01 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om
Tidsbegränsat bygglov för ändring av hotell till bostäder. Fastigheten ligger inom detaljplan, 
med användning hotell.
Eftersom åtgärden avviker från detaljplanen har ägaren av fastigheten LINDÖ 1:6 underrättats 
om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL, under tiden 2021-04-15 t.o.m. 2021-04-29.
Inget yttrande har inkommit från LINDÖ 1:6.

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, 2021-06-02
 tjänsteskrivelse bygglov
 sitplan
 Plan 1
 Plan 2
 plan 3
 Tillgänglighets dokument
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§ 67
MÄLSTA 4:28 (FALKVÄGEN 13) Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad, BYA/BTA 87,5 kvm Dnr SHBG 2021–000094 (BMN 
2021.048)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 b §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Mats 
Löfgren.

Avgiften för bygglovet är 27 950 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Det har den 4 februari 2021 till bygg- och miljötillsynsnämnden inkommit en ansökan om 
bygglov för tillbyggnad och installation av eldstad. Tillbyggnaden har en bruttoarea om 87,5 
kvm.

Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser men avvikelsen bedöms vara liten. 
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 30 och 31b §§ PBL.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Den tillåtna bruttoarean överskrids med 
40 kvm (ca 26 %). En del av tillbyggnaden utförs på del av souterrängvåning, som enligt 
detaljplanen är tillåten där terrängen medger det. Vid tidigare lovprövning på denna fastighet 
och andra fastigheter i området har souterrängvåningen inte räknats in i den bruttoarea som 
får utnyttjas. Detta har lett till att flera fastigheter i området har överskridit den tillåtna 
byggrätten. Bygg- och miljötillsynsnämnden gör därför bedömningen att intresset av att få till 
utrymmen för personhygien samt sömn och vila, och att tillbyggnaden utförs i två plan vilket 
minskar det visuella intrycket av tillbyggnaden, väger tyngre än detaljplanens syfte att reglera 
bruttoarean.

Ansökan avviker även från detaljplanen då tillbyggnadens tak har en lutning på 25 grader 
istället för tillåtna 23 grader. Tillbyggnaden kommer ha samma taklutning som befintlig 
byggnad. Avvikelsen på två grader anses därmed vara liten.

I övrigt bedöms åtgärden vara 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. 31 
b § PBL.

Grannhörande är gjort mellan 2021-04-14 och 2021-04-28. Några erinringar från berörda 
sakägare har inte inkommit.

13 / 22

Comfact Signature Referensnummer: 16527SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-02, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation 

av eldstad BYA/BTA 87,5 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov13
 Situationsplan
 Planritning
 Fasadritning
 Fasad- och sektionsritning
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§ 68
TORSHOLMA 3:6 (TORSHOLMA 41) Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020–000837 (BMN 2021.041)
Ärendet avser: TORSHOLMA 3:6
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.

Villkor:
Trafikverkets föreskrifter ska följas

Ärendebeskrivning
Det har 2020-11-28 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
tre enbostadshus.

Remisser har inhämtas från Trafikverket och miljöavdelningen.

Trafikverket hade erinran mot förslaget och sökande har därefter gjort en ansökan. 
Trafikverket har efter utredning konstaterat att anslutningen är godtagbar. Beslutet finns 
bifogat.

Miljöavdelningen hade erinran mot förslaget och förespråkade borrning efter vatten för att 
påvisa att vattentillgången var tillräcklig. Enligt SGU (Sveriges geologiska
undersökning) ska ett hushåll som är normalbelastat kunna klara sig med en vattenmängd på 
100 l/h. Sökande har borrat efter vatten och vattentillgången enligt borrbeviset är 300l/h och 
bedömts som godtagbar. Brunns- och borrprotokoll finns bifogat.

Grannar som bedöms som berörda har haft möjlighet att yttra sig mellan: 2021-04-29 och 
2021-05-17. Torsholma 2:3, 3:13, 3:12 har erinran mot förhandsbesked.

Sammanfattningsvis uttrycks oro för vatten och vägen.

Sökande har styrkt med borrbevis att vatten finns och bemött övriga punkter.

Vid avvägning av det allmänna- och grannars intresse att inte bebygga har ställt mot det 
enskilda att bebygga med tre enbostadshus. I detta ärende finner Bygg – och 
miljötillsynsnämnden att det enskilda intresset väger tyngre.

Vad grannar framfört ändrar inte Bygg – och miljötillsynsnämndens bedömning att bevilja 
förhandsbeskedet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

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.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2020-837
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked
 Översiktlig karta
 Situationsplanavstyckning Torsholma 3-6
 Beslut Trafikverketgodkänd väganslutning
 Bemötande av erinran, TORSHOLMA 3-12
 TRV 2021
 Föreskrifter från Trafikverket
 Brunns- och borrprotokoll, provborrning
 Remissvar miljö-Erinran
 Erinran-TORSHOLMA 3-12
 Erinran-TORSHOLMA 3-13
 Bemötande av erinran TORSHOLMA 2-3
 Bemötande av erinran TORSHOLMA 3-13
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 69
ÖSBY 2:3 Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus o 
komplementbyggnad, Dnr SHBG 2021–000422 (BMN 2021.040)
Ärendet avser: Ösby 2:3
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: Miljöavdelningens remissvar ska beaktas inför bygglov.

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

Ärendebeskrivning
Det har 2021-02-18 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
ett enbostadshus och en komplementbyggnad.

Som remissinstans har miljöavdelningen hörts.

Grannar är hörda mellan 2021-04-29 och 2021-05-17. Ingen erinring mot åtgärden har 
inkommit.

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.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-422
 tjänsteskrivelse förhandsbesked3
 Del_av_Ösby_2_3__20210422
 Bilaga - Yttrande (skrivelse) miljöavd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 70
Ansökan om utdömande av vite med anledning av föreläggande 20 
oktober 2020 § 90 på fastigheten Grana 11:1 (Grana 15) (BMN 2021.047)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-02, Tillsyn - Ovårdad tomt och upplag
 tjänsteskrivelse bygglov13version2
 Bygg- och miljötillsynsnämndens beslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

 Delgivningskvitto
 foto1
 foto2
 foto3
 foto4
 foto5
 foto6
 foto7
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 71
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2021.005-34  Delegationsbeslut enligt B5.1, Underrättelse om avslutad förrättning

samt godkännande, Fastighetsreglering berörande Lindö 1:6 och Lindö 1:80 (AB201210)
 BMN 2021.014-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Yttrande över förslag till 

nya avfallsföreskrifter
 BMN 2021.007-10  Miljöavdelningens delegationslista, 2021-04-28 till 2021-06-01
 BMN 2021.007-11  Bygglovsavdelningens delegationslista, 2021-04-28 till 2021-06-02
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 72
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Beslut, ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall
 Överklagande av avgift för ansökan om eldningsdispens (BMTN-2021-892)
 BMN 2020.040-3  Länsstyrelsens beslut gällande överklagan om rättelseföreläggande med 

vite avseende omhändertagande av dagvatten på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238 i 
Vallentuna kommun (403-45625-2020)

 BMN 2020.066-4  Länsstyrelsens beslut gällande överklagan bygglov för ett enbostadshus 
och ett garage på fastigheten Lilla Torkan 1:4 i Vallentuna kommun (403-66094-2020)

 Meddelande om att länsstyrelsens beslut om överklagande av beslut om föreläggande
avseende tillsyn dagvattenproblematik markarbeten har överklagats

 Protokollsutdrag fullmäktige, årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna
kommun 2020

 BMN 2020.075-5  Beslut fullmäktige, verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder
 BMN 2019.108-11  Beslut fullmäktige, internkontroll, helårsuppföljning 2020, samtliga 

nämnder
 Yttrande över Miljödepartementets promemoria ”Ordning och reda på avfallet”

M2021/00207
 Dom, Startbesked för inredning av en ytterligare bostad samt uppförande av en

komplementbyggnad, Bällsta 2:1269: Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet
 Beslut, överklagande om att inte ändra föreläggande om försiktighetsmått vid

vedeldning, Kragsta 1:7: Länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till bygg- 
och miljötillsynsnämnden

 BMN 2020.044-3  Länsstyrelsens beslut gällande överklagande om att inte ändra 
föreläggande om försiktighetsmått vid vedeldning Kragsta 1:7
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 73
Rättelse av beslut gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus STÅNGBERGA 1:6 (RIALAVÄGEN 1) Dnr SHBG 2021-000098 
(BMN 2021.031)
Ärendet avser: STÅNGBERGA 1:6
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 Sten Dahlström. SITAC SC1209-6 (certifierad till 2025-02-12).
Avgiften för bygglovet är 39 650 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
Den 18 maj 2021 fattade bygg- och miljötillsynsnämnden beslut om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus avseende STÅNGBERGA 1:6, §55 i protokollet. I beslutet stod det felaktigt 
”nybyggnad av fritidshus” istället för enbostadshus som både ansökan och ärendets rubrik 
anger. Då protokollet från denna nämnd både anslagits och tagits ner från kommunens 
anslagstavla samt att överklagandetiden gått ut behöver beslutet rättas och tas om i sin helhet 
av bygg- och miljötillsynsnämnden.

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, 2021-06-18, Rättelse av beslut
 §55 BMN STÅNGBERGA 1:6 (RIALAVÄGEN 1) Ansökan om bygglov för nybyggnad 

av enbostadshus BYA/BTA 121 kvm och installation av eldstad, Dnr SHBG 2021-
000098
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