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

Anmälda handlingar
     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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Överklagande av beslut om att inte ändra föreläggande om 
försiktighetsmått vid vedeldning på fastigheten 
Kragsta 1:7, Vallentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 
bygg- och miljötillsynsnämnden för vidare handläggning i enlighet med vad som 
framgår av länsstyrelsens motivering.

Bakgrund
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun beslutade genom 
delegationsbeslut den 19 maj 2020, dnr BMTN-2020-15, att inte ändra 
föreläggande den 27 april 2018, dnr 2017-736, gällande försiktighetsmått vid 
vedeldning på fastigheten Kragsta 1:7. Beslutet motiverades med i huvudsak 
följande. Efter att klagomål på störande eldning på fastigheten Kragsta 1:7 
inkommit till miljöavdelningen fattade dåvarande miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden ett beslut om föreläggande som innehöll följande försiktighetsmått:

1. Eldning får endast ske när vinden blåser från väst, sydväst, syd och sydost,
2. Eldning får inte ske vid inversion,
3. Eldning får endast ske med torr ved.

Nämnden beslutade även att:
4. Försiktighetsåtgärderna ska vidtas från delgivning av beslutet,
5. Beslutet gäller även om det överklagas,
6. Vid överträdelse av beslutet får det förenas vid vite,
7. Reglering av eldningen gäller inte vid allmänna strömavbrott som varar 

längre än en timme,
8. Ägarna till Kragsta 1:7 ska betala en avgift om 2 988 kr för handläggning 

av ärendet.
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Beslutet överklagades inte och det vann laga kraft. Den 8 november 2019 tog 
bygg- och miljötillsynsnämnden emot ännu ett klagomål gällande störande 
eldning på Kragsta 1:7. Klagomålet kom från samma klagande som tidigare. I 
samband med detta begärde Bror Thorén, en av fastighetens fyra delägare, att 
föreläggandet ovan helt skulle tas bort. Nämnden har gjort en ny granskning av 
ärendet. Inga nya omständigheter har kommit in som förändrar behovet eller 
rimligheten av försiktighetsmåtten. Klaganden besväras fortfarande när det eldas 
under vissa omständigheter på Kragsta 1:7. Nämnden anser därför att föreläggan-
det fortfarande är motiverat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 april 2018, dnr 2017-736, 
motiverades med bland annat följande. Den 7 september 2017 kontaktar boende 
på fastigheten Kragsta 1:95 kommunen med anledning av att de upplever störning 
av rök från grannar som eldar i bostadsområdena Tingvalla och Uthamra. Kort 
därefter gjordes ett utskick till fastighetsägare inom angivna bostadsområden med 
information om att eldning av trädgårdsavfall inte är tillåtet under den aktuella 
tidsperioden med hänvisning till lokala hälsoskyddsföreskrifter. Den 17 september 
2017 inkom klaganden med ett skriftligt klagomål gällande störning av rök från 
eldning på fastigheten Kragsta 1:7. Klagomålet gällde dels att eldning av träd-
gårdsavfall hade skett trots att informationsbrev nyss skickats ut, dels störning 
från vedeldning från bostadshusen på fastigheten. Den 20 september 2017 ringde 
klaganden till miljöavdelningen med anledning av pågående eldning på fastig-
heten Kragsta 1:7. Miljöinspektör hade då inte möjlighet att åka ut på plats och 
bekräfta att eldning pågick. Den 22 september 2017 ringde klaganden till miljöav-
delningen med anledning av pågående eldning i hus på Kragsta 1:7. Besök på 
plats gjordes av två miljöinspektörer. Ägaren till Kragsta 1:7 uppgav då att 
fastigheten används som fritidsboende. Vidare upplyste ägaren om att ett av husen 
på fastigheten använder vedeldning som uppvärmningskälla. Vid telefonsamtal 
senare samma dag berättar fastighetsägaren för miljöavdelningen att huset där 
vedeldning skett för uppvärmning endast bebos under perioden maj-oktober. Den 
9 november 2017 ringde klaganden med frågor om hur ärendet ligger till. Miljö-
avdelningen meddelade att utifrån information från fastighetsägaren om att huset 
utan uppvärmningskälla skulle vara obebott efter september månad gjordes 
bedömningen att ärendet inte krävde någon akut åtgärd. På frågan om grannen 
faktiskt hade eldat efter den 30 september kunde klaganden inte svara. Klaganden 
framhöll dock att inställningen hos grannarna sedan tidigare gällande eldning gör 
att de inte känner sig trygga. Den 21 november 2017 besökte miljöavdelningen 
den klagande som förklarade problematiken med vedeldningen från just Kragsta 
1:7 ytterligare. Klaganden beskrev också den påverkan som röken har på hennes 
hälsa och hur tilluftsventiler behöver stängas och hur det dagliga livet påverkas 
när hon utsätts för rökpartiklar. Den 7 december 2017 ringde miljöavdelningen 
upp en av fastighetsägarna till Kragsta 1:7 gällande klagomålet på vedeldning. 
Fastighetsägaren meddelar att han har varit i huset cirka en helg sedan det senaste 
mötet. Eftersom de är flera ägare kan det hända att andra har varit där. Han med-
delar att han kommer att elda som vanligt när han är i fastigheten. Han menar 
dock att det handlar om kortare stunder som eldning sker, inte timmar, när de är i 
husen. Han ifrågasätter varför deras fastighet som är enda fritidshuset i området 
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blir utpekat i klagomålet. Han föreslår ett besök på plats och den 13 december 
2017 besöker miljöavdelningen Kragsta 1:7. Fastighetsägaren visar att det i de tre 
bostadshusen finns en annan primär uppvärmningskälla utöver vedeldning. Det 
bostadshus som ligger närmast klagandens bostadshus har nyligen renoverats och 
braskamin har funnits där sedan juni 2017. I det mindre bostadshuset, som miljö-
avdelningen tidigare uppfattat endast hade vedeldning som uppvärmningskälla, 
finns en annan uppvärmningskälla. Fastighetsägaren upplever att de håller sig 
inom fyra timmar per eldningstillfälle. Eftersom fastigheten är fritidshus och 
endast har sommarvatten används huset under en begränsad tid av året. Ägarna till 
Kragsta 1:7 har författat en skrivelse som de lämnat till grannar i området angå-
ende att deras eldning kommer att begränsas på grund av klagomål. De skriver att 
de grannar som känner sig störda av rök från deras fastighet ska ta kontakt med 
dem direkt. De beskriver också vindförhållandena enligt SMHI som att det oftast 
blåser sydvästlig vind. Den 20 december 2017 inkommer klaganden med en 
sammanfattning av sin sjukdomshistoria samt information om doftöverkänslig-
het/sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Den 22 december 2017 meddelar en 
av ägarna till Kragsta 1:7 att de fått fyra svar på skrivelsen som de lämnade till 
grannarna. Få hade märkt av eldningen. De som hade märkt trodde att det rörde 
sig om utomhuseldning som de uppfattat endast som en lindrig störning. Den 
15 januari 2018 inkommer klaganden med läkarintyg.

I samband med kommuniceringen av miljöavdelningens förslag till beslut har 
ägarna till Kragsta 1:7 ställt sig frågande till varför det endast är deras fastighet 
som får beslut om försiktighetsmått och inte andra närliggande fastigheter. 
Miljöavdelningens svar är att olägenheten som klaganden upplever i nuläget är 
kopplad till när vinden ligger på från fastigheten Kragsta 1:7. Det har under 
handläggningen inte framkommit att det upplevs olägenhet från fastigheter 
belägna i annan vindriktning. 

Beslutade försiktighetsmått är till för att minimera risken för olägenhet för hälsa 
och miljö. Nämnden anser att föreläggandet är motiverat eftersom klaganden 
upplever en störning från vedeldning som kopplas till Kragsta 1:7. Klaganden hör 
även till en grupp som bedöms som extra känslig, vilket det enligt miljöbalken ska 
tas extra hänsyn till. Klaganden besväras mycket av rök från vedeldning vid 
vistelse såväl inomhus som utomhus. När rök tränger in genom tilluftsventilerna 
kan klaganden inte vistas i hemmet. Klaganden har inkommit med intyg från 
läkare som beskriver mångåriga besvär av astma och sensorisk hyperreaktivitet. 
Ett av bostadshusen på Kragsta 1:7 har sin skorsten i sådan höjd att när vinden 
ligger på från nordost, nord och nordväst kommer röken mot klagandens bostad 
på Kragsta 1:95. Med hänsyn till det geografiska förhållandet till klagandens 
bostad bedöms begränsning av trivseleldning utifrån vind- och väderförhållanden 
på fastigheten Kragsta 1:7 motiverat. Den vanligaste vindriktningen i området är 
enligt SMHI sydvästlig vind. Begreppet vindriktning anger från vilket håll det 
blåser. En sydlig vind kommer således från söder, vilket också kan anges som 
180 grader. Avvägning har gjorts gällande att inte förelägga om antal tillfällen 
eller timmar som eldning får ske. Främst är anledningen att det är vid specifika 
vindriktningar som klaganden utsätts för röken. För att inte fatta mer ingripande 
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beslut än vad situationen kräver har nämnden därför inte förelagt att eldning 
endast får ske vid ett begränsat antal tillfällen per vecka. Fastigheten används 
också endast som fritidsboende, vilket gör att eldning ändå sker vid ett begränsat 
antal tillfällen. Möjligheten för fastighetsägarna att följa ett beslut om begränsat 
antal tillfällen försvåras av att det är fyra enskilda ägare vilka turas om att använ-
da fritidsboendet. Begränsningen att eldning inte får ske vid inversion är utifrån 
risken att rökpartiklarna stannar kvar på marknivå på grund av skiktningen i 
luften. Starka inversioner förekommer främst vintertid, vilket innebär en mindre 
begränsning i detta ärende då fastigheten har begränsad möjlighet att användas 
som fritidsboende eftersom det endast finns sommarvatten. Inversion kan även 
förekomma under sommaren men de är ofta kortvariga (SMHI).

Överklagande
Bror Thorén, Maria Thorén, Benjamin Thorén och Ulrica Thorén, ägare till 
fastigheten Kragsta 1:7 (fastighetsägarna), överklagar nämndens beslut den 
19 maj 2020, dnr BMTN-2020-15, och yrkar i första hand att det ska upphävas. I 
andra hand yrkar de att beslutet ska ändras på så sätt att det endast gäller den 
eldstad som är närmast belägen fastigheten Kragsta 1:95. Fastighetsägarna yrkar 
vidare att länsstyrelsen ska förordna att beslutet tills vidare inte ska gälla 
(inhibition). De yrkar också att länsstyrelsen ska upphäva nämndens beslut den 
27 april 2018, dnr 2017-736, alternativt att länsstyrelsen förklarar att detta beslut 
inte ska gälla tills beslut fattats angående nämndens beslut den 19 maj 2020. 

De anför bland annat följande i ärendet. Det är inte fastställt att röken från 
vedeldning kommer från fastigheten Kragsta 1:7. I nämndens beslut den 27 april 
2018 anges att Kragsta 1:7 har sin skorsten i sådan höjd att när vinden ligger på 
från nordost, nord och nordväst kommer röken mot klagandens bostad på fastig-
heten Kragsta 1:95. På grundval av detta fattades beslutet. Någon ytterligare 
utredning huruvida det faktiskt är rök från vedeldning på Kragsta 1:7 som orsakar 
den påstådda olägenheten har inte företagits. Beslutet gäller endast Kragsta 1:7. 
Grannfastigheter som är närmre belägna Kragsta 1:95 har inte fått något före-
läggande om försiktighetsmått vid vedeldning. Vedeldningen på Kragsta 1:7 har 
inte skett i större omfattning än trivseleldning och utgör därför ingen olägenhet. I 
beslutet den 27 april 2018 står det inte klart att vedeldning har skett i större 
omfattning än vad som föreskrivs enligt Vallentuna kommuns regler för trivsel-
eldning i tätbebyggt område. På kommunens hemsida står att med trivseldning 
förstås eldning högst två gånger i veckan under högst två till fyra timmar per 
tillfälle. Under rubriken ”Ärendet i korthet” i beslutet den 27 april 2018 listas de 
händelser som legat till grund för beslutet. Endast vid ett tillfälle, den 22 septem-
ber 2017, står det efter besök av två miljöinspektörer klart att fastighetsägarna har 
eldat. Beslutet omfattar exempelvis inte grillning, vilket innebär minsta lika 
mycket rök som vedeldningen. Vidare har fastighetsägarna fått startbesked för 
byggandet av en vedeldad bastu, vilket inte torde omfattas av föreläggandet. Med 
beaktande av det nyss nämnda är beslutet inte bara otydligt, även effekterna av det 
måste starkt ifrågasättas.
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Skulle länsstyrelsen finna att föreläggandet inte ska upphävas trots det som ovan 
anförts ska föreläggandet upphävas eftersom vedeldningen inte innebär en 
olägenhet för människors hälsa enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Begreppet olägenhet 
för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken som en störning som 
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 
inte är ringa eller helt tillfällig. Bedömningen i det enskilda fallet av begreppet 
olägenhet för människors hälsa ska enligt motiven till 9 kap. 3 § miljöbalken utgå 
från vad människors i allmänhet anser vara en olägenhet och inte endast utifrån en 
persons reaktion. Hänsyn ska emellertid tas till personer som är något känsligare 
än normalt. Detta innebär att den hänsyn som ska tas till överkänslighet är begrän-
sad. De båda boende på fastigheten Kragsta 1:95 hävdar att de lider av astma. 
Därutöver har en av dem inkommit med ett läkarintyg avseende diagnosen senso-
risk hyperreaktivitet (SHR). Personer diagnostiserade med SHR lider av överkäns-
lighet mot kemiska dofter, till exempel rök och parfym. Den aktuella personen har 
även uppgett för miljöavdelningen att hon behandlats på specialistklinik med 
KOL-patienter. De åberopade medicinska besvären går utöver vad som anses vara 
något känsligare än normalt. På grund av detta kan de boendes på Kragsta 1:95 
upplevelse av olägenhet inte avgöra om vedeldningen är en olägenhet för männi-
skors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Den eventuella olägenhet som vedeld-
ningen kan innebära måste därför jämföras mot en allmän uppfattning eller mot en 
person som är något känsligare än normalt. I beslutet har inte företagits någon 
sådan jämförelse utan bedömningen är enbart gjord utifrån klagandenas upplevel-
se av störningen från vedeldningen. Det framgår därmed inte av nämndens utred-
ning om vedeldningen utgör en olägenhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken.

Skulle länsstyrelsen finna att eldningen utgör en olägenhet enligt miljöbalken ska 
beslutet ändå upphävas eftersom bedömningsgrunden för föreläggandet inte är 
tillräckligt precis. Enligt föreläggandet får fastighetsägarna endast elda när vinden 
blåser från väst, sydväst, syd eller sydost. Eldning får inte ske vid inversion och 
endast med torr ved. Det framgår inte hur det vid tillsyn ska kontrolleras att 
beslutet följs. Det är därmed osäkert hur fastighetsägarna ska agera för att säker-
ställa att en överträdelse inte begås. För att tillsynsmyndigheten ska kunna säker-
ställa att förelägganden enligt miljöbalken efterlevs ska villkoren utformas så att 
de är entydiga och lätta att kontrollera (prop. 1997/98:45 del 1 s. 495). I det 
aktuella fallet är villkoren inte möjliga att kontrollera. De boende på fastigheten 
Kragsta 1:95 har anfört att data från SMHI ska vara ledande för bedömningen av i 
vilken riktning vinden blåser. En miljöinspektör på Vallentuna kommun har den 
12 februari 2020 uttalat att ”Det går att ta hjälp av data från exempelvis SMHI för 
att se hur vindriktningen är vid mätstationer i närheten men den informationen 
stämmer inte nödvändigtvis överens med hur det är just på er och grannens 
fastigheter.” Det är inte heller entydigt och lätt att kontrollera överträdelser mot 
föreläggandet om vinden vänder under tiden för vedeldning. Det framgår inte av 
beslutet om vindens riktning ska bestämmas vid tändning av elden eller vid 
tillsyn. Utifrån detta är bedömningsgrunden för att avgöra om överträdelse skett 
inte objektivt konstaterbar. Eftersom bedömningsgrunden inte är tillräckligt precis 
och därmed svårtolkad både för fastighetsägarna och tillsynsmyndigheten är 
beslutet rättsosäkert och ska därför upphävas.
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Om länsstyrelsen, trots det som anförts ovan, skulle finna att beslutet inte ska 
upphävas ska det i vart fall begränsas så att föreläggandet endast gäller den 
eldstad som är närmast belägen Kragsta 1:95. Arean på fastigheten Kragsta 1:7 
överstiger 4 500 m2. På den finns fyra eldstäder varav flera är belägna mer än 100 
meter från den eldstad som åsyftas i det ursprungliga klagomålet som inkom till 
kommunen den 18 september 2017. I detta klagomål anges att en fastighet är 
nyrenoverad och ny skorsten ligger precis vid den södra tomtgränsen, cirka 
50 meter från Kragsta 1:95. I nämndens beslut den 27 april 2018 nämns att ett av 
bostadshusen på Kragsta 1:7 har sin skorsten i sådan höjd att när vinden ligger på 
från nordost, nord och nordväst kommer röken mot klagandens bostad. Med 
hänsyn till detta måste föreläggandet uppfattas som att endast den eldstad som är 
belägen närmast Kragsta 1:95 har uppgetts innebära en olägenhet för klagandena. 
Föreläggandet om försiktighetsåtgärder för alla eldstäder på Kragsta 1:7 är därför 
oproportionerligt eftersom det inte är visat att de eldstäder som inte ligger närmast 
Kragsta 1:95 medför en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. 

Motivering
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 2 kap. 3 § första stycket miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av andra stycket framgår att 
dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

I 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken föreskrivs bland annat att kraven i 2–6 §§ 
gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig.

En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande 
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens prövning är begränsad till det överklagade beslutet, det vill säga 
nämndens beslut den 19 maj 2020 om att inte ändra sitt tidigare föreläggande. 
Föreläggandet den 27 april 2018 har vunnit laga kraft och kan inte överprövas av 
länsstyrelsen. Föreläggandet utgör emellertid ett tillsynsbeslut och har som sådant 
ingen negativ rättskraft. Detta innebär att tillsynsmyndigheten som första instans, 
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om myndigheten skulle bedöma att det är motiverat, har möjlighet att fatta nya 
beslut angående samma sak som omfattas av föreläggandet. Tillsynsmyndigheten 
kan härvid exempelvis ersätta eller ändra sitt tidigare beslut. I det aktuella fallet 
har tillsynsmyndigheten inte funnit skäl att ändra eller ersätta beslutet. I sin 
egenskap av överinstans ska länsstyrelsen således också pröva om det 
ursprungliga tillsynsbeslutet bör ändras eller ersättas (jmf. MÖD 2009:22).
 
Bror Thorén, Maria Thorén, Benjamin Thorén och Ulrica Thorén har yrkat att 
bygg- och miljötillsynsnämndens beslut den 27 april 2018 och nämndens beslut 
den 19 maj 2020 ska inhiberas. Eftersom länsstyrelsen nu prövar överklagandet 
slutligt i sak tas dessa yrkanden inte upp till prövning. 

Utredningen i ärendet
Det lagakraftvunna föreläggandet daterat den 27 april 2018 har sitt ursprung i ett 
klagomål från boende på fastigheten Kragsta 1:95 gällande rök från vedeldning på 
fastigheten Kragsta 1:7, som inkom till nämnden under 2017. Härefter har 
klagandena hört av sig till nämnden vid flera tillfällen när de känt sig störda. 
Miljöinspektörer har besökt fastigheterna vid ett par olika tillfällen och samtalat 
både med de boende på Kragsta 1:95 och med en av ägarna till Kragsta 1:7. Av 
utredningen i ärendet framgår att två inspektörer gjorde ett tillsynsbesök den 
22 september 2017 med anledning av att de boende på Kragsta 1:95 anmält 
pågående eldning. Det framgår emellertid inte om det fortfarande eldades när 
inspektörerna kom till platsen. Enligt länsstyrelsens mening är det därmed oklart 
huruvida nämndens representanter varit på plats vid något tillfälle när eldning 
skett på fastigheten Kragsta 1:7. Vid klagomål på vedeldning brukar tillsynsmyn-
digheten i regel vara närvarande på platsen vid minst något tillfälle när det eldas 
på den aktuella fastigheten, så kallad proveldning (jmf. Mark- och miljööver-
domstolens dom den 3 september 2018 i mål nr M 1837-18). En annan använd 
tillsynsåtgärd i denna typ av fall är att klaganden uppmanas föra dagbok över de 
upplevda störningarna, vilket inte heller verkar ha skett. I detta sammanhang kan 
också konstateras att fastigheten Kragsta 1:7 inte är gränsgranne till Kragsta 1:95. 
Med hänsyn till ovanstående bedömer länsstyrelsen att det inte är klarlagt i ären-
det att den rök som stör de boende på Kragsta 1:95 kommer ifrån Kragsta 1:7.  

Föreläggandets utformning
Nämnden har förelagt ägarna till fastigheten Kragsta 1:7 att vidta vissa försiktig-
hetsmått för att förhindra att de boende på Kragsta 1:95 drabbas av olägenheter 
för hälsan. Föreläggandet syftar alltså till att miljöbalkens krav ska uppfyllas. 
Förelägganden ska vara så tydligt utformade att adressaten utan svårigheter eller 
risk för missförstånd kan få helt klart för sig vad hen ska göra för att uppfylla det. 
Adressaten ska också ha rimliga möjligheter att följa förelagda åtgärder ska och 
tillsynsmyndigheten måste ha möjlighet att kontrollera efterlevnaden. Nämnden 
har i föreläggandet bland annat angett att eldning endast får ske när vinden blåser 
från väst, sydväst, syd och sydost. Länsstyrelsen anser att detta torde innebära 
avsevärda svårigheter för verksamhetsutövarna att efterleva, dels vad gäller att 
avgöra från vilket håll det blåser, dels för att det är oklart hur man ska bedöma det 
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om vinden vänder i samband med pågående eldning. Länsstyrelsen anser också att 
det är oklart hur nämnden ska kunna kontrollera att föreläggandet följs.

Med hänsyn till ovanstående bedömer länsstyrelsen att både underlaget för och 
utformningen av föreläggandet kan ifrågasättas. Länsstyrelsen anser därför att det 
inte är visat att nämnden haft skäl för sitt beslut den 19 maj 2020 att inte ändra 
eller ersätta föreläggandet av den 27 april 2018. Det överklagade beslutet ska 
därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för vidare utredning och 
nytt beslut vad gäller klagomålet på vedeldningen.

Information
Länsstyrelsen konstaterar att föreläggandet av den 27 april 2018 har vunnit laga 
kraft och därmed är giltigt i sin nuvarande lydelse till dess det eventuellt ändras 
eller ersätts med ett nytt beslut. Utgången av länsstyrelsens överprövning ändrar 
inte detta. 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga. 

Beslutet har fattats av juristen Pia Eriksson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till: 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 186 86 VALLENTUNA

Pierre Stegmayr och Birgitta Björk Stegmayr, Hasseluddsvägen 21, 
186 53 VALLENTUNA

Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post: Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du 
be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 49200-2020.
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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060207 

DOM 
2021-05-18 
Stockholm 

Mål nr 
P 5554-20 
 
 

 

Dok.Id 1696781     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-04-22 i mål nr  
P 7649-19 och P 7654-19, se bilaga A 
 
PARTER 
 
Klagande 
1. Annika Agblom 
Skvadronvägen 50 
186 50 Vallentuna 
  
2. Martin Olsson 
Samma som 1  
  
3. Lars Bergström 
Skvadronvägen 37 
186 50 Vallentuna 
  
Motparter 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Kolfast Bällsta AB, 559098-1774 
Hammarby Allé 15 A 
120 32 Stockholm 
  
Ombud: advokaten Diana Zetterberg Rogers 
LEXLAW Advokatbyrå AB  
Sibyllegatan 49 
114 42 Stockholm 
 
SAKEN 
Startbesked för inredning av en ytterligare bostad m.m. respektive uppförande av en 
komplementbyggnad på fastigheten Bällsta 2:1269 i Vallentuna kommun 
___________________ 
 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

 

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. 

___________________ 
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Annika Agblom, Martin Olsson och Lars Bergström har yrkat att Mark- och 

miljööverdomstolen ska upphäva startbeskeden.  

 

Kolfast Bällsta AB har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.  

 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun har avstått från att yttra sig. 

 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

 

Annika Agblom, Martin Olsson och Lars Bergström har fört fram i huvudsak 

följande: Inom fastighetsjuridiken generellt är en byggnad en befintlig bostad först när 

det har gått fem år sedan den beviljats slutbesked. Det gäller för amortering, fastighets-

skatt och ROT. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, borde följa övriga fastighets-

juridiken i den definitionen. Det ska därför inte vara möjligt att bevilja startbesked för 

attefallsåtgärder innan det gått fem år från att slutbesked meddelats. Den nuvarande 

definitionen av befintlig bostad har orsakat stora problem, bland annat genom att 

boytan minskas i detaljplaner för att det tagits hänsyn till attefallstillbyggnader. Huset 

var redan omvandlat till parhus och två familjer bodde i huset när slutbesked och start-

besked meddelades. Startbeskeden borde upphävas med hänsyn till att byggnaden 

redan var uppförd när de meddelades. Slutbesked och startbesked får inte beviljas i 

efterhand, se MÖD 2019:28. Motpartsbolaget har satt i system att göra på detta sätt. 

Syftet med reglerna om attefallshus var inte att det skulle byggas parhus där det är 

detaljplanerat för enfamiljsvillor.  

 

Kolfast Bällsta AB har fört fram i huvudsak följande: Det interimistiska slutbeskedet 

har fått laga kraft och innebär att byggnaden fick tas i bruk. Startbeskeden uppfyller 

gällande krav. Det finns inget stöd för att det måste gå fem år innan en byggnad är att 

anse som befintlig i den mening att attefallsåtgärder då får vidtas. Det ska inte kunna 

krävas ett slutbesked för ett en- eller tvåbostadshus för att bygglovsbefriade åtgärder 

ska få vidtas. Ett sådant krav saknar bland annat allmänintresse och motverkar syftet 

med bestämmelserna om bygglovsbefriade åtgärder. Det borde vara tillräckligt att det 
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finns ett bygglov för ett en- eller tvåbostadshus och att byggnaden är uppförd, om än 

inte slutförd. Klagandena har inte förtydligat på vilka sätt de påverkas av besluten. 

Frågan om när det finns förutsättningar att bevilja startbesked kan inte anses hänföra 

sig till klagandenas civila rättigheter eller till frågan om dessa ska anses ha kränkts. 

Deras överklagande borde därför avvisas.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har från nämnden inhämtat att nämnden den 

25 november 2019 meddelat slutbesked för enbostadshuset, ett beslut som inte har 

överklagats.  

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

 

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underinstansernas bedömning att 

klagandena har rätt att överklaga besluten om startbesked.  

 

Bestämmelser om åtgärder som för en- eller tvåbostadshus inte kräver bygglov finns 

bland annat i 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c § PBL. Enligt bestämmelserna är det utan bygglov 

möjligt att, i bostadshusets omedelbara närhet, exempelvis uppföra en byggnad som 

avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadhus), uppföra högst en tillbyggnad 

som inte har en större bruttoarea än 15 kvadratmeter och inreda ytterligare en bostad.  

 

Ett komplementbostadshus är, som benämningen antyder, ett komplement, i det här 

fallet till ett en- eller tvåbostadshus. Med tillbyggnad avses enligt 1 kap. 4 § PBL 

ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Åtgärderna 

förutsätter således att det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Mark- 

och miljööverdomstolen har tidigare konstaterat att det krävs att en byggnad är färdig-

ställd och har godkänts med slutbesked för att en tillbyggnad ska vara befriad från 

kravet på bygglov (MÖD 2019:28). Det väsentliga momentet i detta krav är att det står 

klart att byggnaden är till en sådan grad färdigställd att en åtgärd naturligt utgör en 

tillbyggnad eller ett komplement. Mot denna bakgrund framstår det som tillräckligt för 

startbesked att ett en- eller tvåbostadshus är så pass färdigställt att – även om bygg-

naden inte har godkänts med ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § PBL – det enligt 
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10 kap. 36 § PBL meddelats ett interimistiskt slutbesked och det samtidigt beslutats att 

byggnaden i sin helhet får tas i bruk.  

 

Den 12 juni 2019 gav nämnden startbesked för inredning av en ytterligare bostad, 

tillbyggnad på max 15 kvadratmeter och två takkupor samt nybyggnad av ett kom-

plementbostadshus på max 25 kvadratmeter. Samma dag meddelades ett interimistiskt 

slutbesked för enbostadshuset på tomten, enligt vilket det fick tas i bruk. Kravet på 

godkännande av en färdigställd byggnad får enligt Mark- och miljööverdomstolens 

bedömning under sådana förhållanden anses vara uppfyllt. Nämnden har således haft 

fog för sitt beslut att ge startbesked för de sökta åtgärderna. Vad klagandena anfört om 

att en sådan ordning inte kan ha varit lagstiftarens avsikt ändrar inte domstolens 

bedömning. Överklagandet ska därför avslås.  

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Karin Wistrand, tekniska rådet Börje 

Nordström, hovrättsrådet Christina Ericson samt tf. hovrättsassessorn Mathias 

Gunnervald, referent. 

 

Föredragande har varit David Sandberg. 
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-04-22 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr P 7649-19 
            P 7654-19 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 636094 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Annika Agblom 
Skvadronvägen 50 
186 50 Vallentuna 
  
2. Lars Bergström 
Skvadronvägen 37 
186 50 Vallentuna 
  
3. Erica Forsmark 
Skvadronvägen 36 
186 50 Vallentuna 
  
4. Magnus Forsmark 
Skvadronvägen 36 
186 50 Vallentuna 
  
5. Mårten Markström 
Skvadronvägen 33 
186 50 Vallentuna 
  
6. Martin Olsson 
Skvadronvägen 50 
186 50 Vallentuna 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
  
2. Kolfast Bällsta AB 
Hammarby Allé 15A 
120 32 Stockholm 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-10-02 i ärende nr 403-38304-2019, se 
bilaga 1 
 
SAKEN 
Startbesked m.m. på fastigheten Vallentuna Bällsta 2:1269 
_____________ 

Bilaga A
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DOMSLUT 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.  

_____________ 
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YRKANDEN M.M. 

 

Erica Forsmark, Magnus Forsmark, Annika Agblom, Lars Bergström, Mårten 

Markström och Martin Olsson har i en gemensam skrift överklagat länsstyrelsens 

beslut, som återges i bilaga 1.  

 

Erica Forsmark och Magnus Forsmark har yrkat, som det får uppfattas, att mark- 

och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens avvisningsbeslut och pröva deras 

överklagande av Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns beslut den 

12 juni 2019 att lämna startbesked för inredning av ytterligare en bostad, 

nybyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter, tillbyggnad 

på 15 kvadratmeter samt två takkupor.  

 

Annika Agblom, Lars Bergström, Mårten Markström och Martin Olsson har yrkat, 

som det får uppfattas, att mark- och miljödomstolen ska upphäva Bygg- och 

miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommuns beslut den 12 juni 2019.  

 

Det antecknas att nämndens beslut om startbesked meddelades i två olika beslut den 

12 juni 2019, både med diarienummer SHBG 2019-000102. Mark- och miljö-

domstolens mål P 7649-19 rör överklagande av länsstyrelsens beslut i den del som 

gäller nämndens startbesked för inredning av ytterligare en bostad, tillbyggnad på 

15 kvadratmeter samt två takkupor. Domstolens mål P 7654-19 rör överklagande av 

länsstyrelsens beslut i den del som gäller nämndens startbesked för nybyggnad av 

ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Erica Forsmark, Magnus Forsmark, Annika Agblom, Lars Bergström, Mårten 

Markström och Martin Olsson har till stöd för sin talan anfört bl.a. följande.  

 

De släpper yrkandet att startbeskeden bör upphävas på grund av kulturvärden och 

vägsäkerhet, trots att de anser att väg s:15 bör förses med vägräcken för att 
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säkerheten ska vara acceptabel. De överklagar dock länsstyrelsens beslut beträff-

ande hur ett befintligt hus ska definieras, för att undersöka huruvida bostadsrätterna 

följer syftet med attefallslagen. 

 

Deras yrkande är att definitionen av befintligt bostadshus bör vara ett hus som 

innehaft slutbesked i fem år. Den så kallade Attefallslagen omfattar "befintliga en- 

och tvåbostadshus" (prop. 2013/14:127). 

 

Vad är definitionen av befintligt bostadshus? Praxis inom fastighetsjuridiken har 

varit att ett hus är befintligt fem år efter att det färdigställts, innan dess så är det ett 

nybyggt hus. Denna praxis går långt tillbaka och har varit vägledande för såväl 

lagstiftningen om ROT och fastighetsskatt som Finansinspektionens föreskrifter om 

amortering av bolån. De hänvisar till uttalanden i regeringens proposition 2015/16:1 

s. 186 och 192, proposition 2008/09:178 s. 33-34, information från Skatteverket om 

deklaration 2014 s. 16-17 och Finansinspektionen dnr 14-16628 s. 2, 3 och 54.  

 

Detta är endast exempel på användningen av begreppet befintligt bostadshus. Då 

begreppet saknas i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, så har Boverket gjort en 

egen tolkning avseende när det finns ett befintligt bostadshus: 

 

För att få bygga ett attefallshus måste det finnas ett befintligt en- eller 
tvåbostadshus på tomten. Boverket anser att bostadshus som är uppförda efter 
2011 måste har fått slutbesked för att det ska anses vara ett bostadshus. Det 
innebär att innan ett slutbesked har meddelats är byggnaden inte ett befintligt 
bostadshus och något attefallshus får därmed inte uppföras. 

 

Boverket preciserar inte ytterligare varför de gör en annan bedömning av vad som 

är ett befintligt bostadshus jämfört med den gängse definitionen inom fastighets-

juridiken. 

 

Innan attefallslagen antogs riktade både remissvar och Lagrådet kritik mot 

lagförslaget med anledning av de risker som ansågs föreligga med att bevilja så 

omfattande bygglovsbefriande åtgärder. Regeringen bedömde att risken för avarter 
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var låg då attefallslagen avsåg befintlig bebyggelse i privatpersoners ägo. Rege-

ringens svar i proposition 2013/14:127 s. 20: 

 

Boverkets förslag skulle göra det möjligt att etablera ytterligare bostäder i 
anslutning till befintliga en- och tvåbostadshus. Enligt regeringens bedömning 
skulle sådana bostäder utgöra ett värdefullt tillskott på en ansträngd bostads-
marknad. Samtidigt skulle Boverkets förslag göra det möjligt för den enskilde 
att i högre grad bestämma själv över hur den egna fastigheten bör användas 
och utvecklas. 

 

PBL:s bestämmelser är utformade för att ta hänsyn till bl.a. den enskilda 
människans frihet (jfr 1 kap. 1 § PBL). Regeringen anser att det finns goda 
skäl att tro att den enskilde även i fortsättningen kommer att utveckla sin 
egendom på ett varsamt och ansvarsfullt sätt, även om undantagen från kravet 
på bygglov utökas. 

 

Citaten visar tydligt att regeringens avsikt var att attefallsåtgärderna omfattade 

befintliga bostäder och inte nybyggda bostäder. Därför borde begreppet "befintligt" 

inom PBL harmoniseras med övriga fastighetsjuridiken och startbesked för 

attefallsåtgärder därmed endast beviljas för befintliga bostadshus äldre än fem år. 

Längre ned finns utdrag ur Boverkets rapport 2018:17 och remissvar. I princip 

samtliga negativa konsekvenser av lagen har sitt ursprung i Boverkets tolkning av 

begreppet befintligt bostadshus. 

 

Alternativet är att detaljplaners regler om enfamiljshus förklaras ogiltiga och alla 

aktörer får möjlighet att ansöka om bygglov för parhus direkt. Mark- och miljööver-

domstolens dom i mål P 7484-17 jämfört med mark- och miljödomstolens dom i 

mål P 880-19 visar hur rättsosäkert bygglovsprocessen fungerar idag. 

 

Etablerade aktörer drar sig för att skicka in vilseledande bygglov och det osäkra 

rättsläget är också ett hinder. Därför är det nybildade bolag som ligger bakom 

exploateringen med att omvandla nyproducerade "enbostadshus" till bostadsrätts-

föreningar med tre lägenheter och därmed fördubbla intäkten per fastighet. Den här 

situationen snedvrider konkurrensen, skapar spänningar i de områden där exploate-

ringen sker och det undergräver förtroendet för bygglovsprocessen.  
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Därför yrkar de att mark- och miljödomstolen fastställer att det krävs att ett en- eller 

tvåfamiljshus innehaft slutbesked i fem år innan startbesked för attefallsåtgärder kan 

beviljas. 

 

DOMSKÄL 

 

Avvisning av Erica Forsmark och Magnus Forsmarks överklagande 

 

Länsstyrelsen har avvisat Erica Forsmark och Magnus Forsmarks överklagande av 

nämndens beslut om startbesked. Även med hänsyn till vad som anförts i överklag-

andet instämmer mark- och miljödomstolen i länsstyrelsens bedömning att de inte 

har rätt att överklaga nämndens beslut. De är, som länsstyrelsen närmare förklarat, 

inte berörda av besluten på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga. Erica 

Forsmark och Magnus Forsmarks överklagande av länsstyrelsens avvisningsbeslut 

ska därför avslås.  

 

Mark- och miljödomstolen har därmed att pröva Annika Agblom, Lars Bergström, 

Mårten Markström och Martin Olssons (Annika Agblom m.fl.) överklagande i sak.  

 

Startbesked  

 

Tillämpliga bestämmelser redovisas i länsstyrelsens beslut, med de tillägg som 

framgår nedan.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande ansett att en förutsättning för att 

en tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket PBL ska vara befriad från kravet på 

bygglov är att den utförs på en färdigställd byggnad som godkänts med ett slut-

besked (MÖD 2019:28). I denna del instämmer mark- och miljödomstolen i länssty-

relsens bedömning att nämnden har kunnat ge ett startbesked avseende de ansökta 

åtgärderna med hänsyn till att nämnden samma dag beslutat om ett interimistiskt 

slutbesked för enbostadshuset på fastigheten. Det interimistiska slutbeskedet gäller 

till den 31 december 2020. Visserligen innebär nämndens beslut att ett slutligt 
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slutbesked ännu inte har lämnats enligt 10 kap. 34 § PBL och att det återstår att 

bedöma den i beslutet angivna bristen avseende byggnadens energianvändning. 

Nämnden har dock i detta fall, med stöd av 10 kap. 36 § andra stycket PBL, också 

beslutat att de byggnader som tidigare fått bygglov får tas i bruk. Med hänsyn till 

detta bedömer domstolen att kravet på godkännande av en färdigställd byggnad har 

uppfyllts. Domstolen anser således inte, som Annika Agblom m.fl. gjort gällande, 

att det för ett startbesked för de ansökta åtgärderna krävs att bostadshuset ska ha 

innehaft slutbesked i fem år. Det saknas stöd i lag och förarbeten för ett sådant krav. 

Vad Annika Agblom m.fl. i övrigt anfört i överklagandena ändrar inte heller 

domstolens bedömning i denna del.  

 

Mark- och miljödomstolen instämmer även i länsstyrelsens bedömning att det 

aktuella bebyggelseområdet inte omfattas av bestämmelsen om förbud mot 

förvanskning i 8 kap. 13 § PBL, vilket innebär att undantagen från bygglovsplikten 

är tillämpliga på de ansökta åtgärderna. 

 

Sammanfattningsvis har det inte framkommit några omständigheter som föranleder 

mark- och miljödomstolen att göra någon annan bedömning än länsstyrelsen. 

Nämnden har således haft fog för att lämna startbesked för de ansökta åtgärderna. 

Även överklagandena av Annika Agblom m.fl. ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 13 maj 2020.  

 

 

Anders Lillienau 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Lillienau och tekniska rådet 

Maria Bergqvist. 
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Beteckning
403-38332-2019
403-38304-2019
 

Enheten för överklaganden
George Bjälkemo

Se sändlista

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklaganden av beslut om startbesked för inredning av 
ytterligare en bostad, tillbyggnad, takkupor samt 
komplementbostadshus, på fastigheten Bällsta 2:1269 i 
Vallentuna kommun 

Beslut
Länsstyrelsen avvisar Magnus Forsmarks och Erica Forsmarks överklaganden.

Länsstyrelsen avslår övriga överklaganden. 

Bakgrund
Tidigare beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade den 
8 mars 2019 att lämna startbesked för inredning av ytterligare en bostad, 
nybyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2, tillbyggnad på 15 m2 
samt två takkupor med stöd av 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Beslutet prövades och upphävdes av länsstyrelsen den 24 april 
2019, i ärendet 403-13048-2019. Länsstyrelsen fann då att det interimistiska 
slutbeskedet i detta fall var otillräckligt för att enbostadshuset på fastigheten 
skulle anses vara befintligt på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för en 
anmälan om attefallsåtgärder. Länsstyrelsens beslut fastställdes av mark- och 
miljödomstolen den 8 maj 2019, i mål nr P 2967-19. 

Nu överklagade beslut
Nämnden beslutade i två separata beslut den 12 juni 2019 att återigen lämna 
startbesked för de aktuella åtgärderna med stöd av 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ PBL. 
Som skäl för besluten angavs att kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 
kap. PBL bedöms uppfyllas.

Mårten Markström (Bällsta 2:1248), Lars Bergström (Bällsta 2:1182), Martin 
Olsson (Bällsta 2:1246), Annika Algbom (Bällsta 2:1246), Magnus Forsmark och 
Erica Forsmark (Bällsta 2:966) har överklagat besluten och yrkar att de ska 
upphävas. Till stöd härför har de anfört sammanfattningsvis följande. 
Startbeskeden för åtgärderna är planstridiga då detaljplanen är tydlig med att 
byggandet ska ske småskaligt för att bevara det visuella intrycket av 
fornlämningarna. Området är också av riksintresse och omfattas därför av 3 kap. 
6 § MB och 8 kap. 13 § PBL. Startbeskeden strider därför mot 9 kap. 4 d § 2 
stycket PBL och 3 kap. 6 § MB. Ytterligare stöd finns i MÖD P 1588-17 och s.24 
i prop. 2013/14:127. Det är tveksamt om detaljplanen för området hade antagits 
om området klassats som riksintresse tidigare. De är särskilt berörda då 
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bostadsrättsprojekten förtätar deras närmiljö på ett sätt som inte borde vara 
möjligt med den detaljplan som finns, följden blir att natur och kulturvärden 
devalveras. Det innebär också en urholkning av områdets status vilket innebär en 
värdeminskning av deras bostäder. Ett hus är befintligt fem år efter att det 
färdigställts, innan dess är det nybyggt. Denna praxis går långt tillbaka och har 
varit ledande både för lagstiftningen av ROT och fastighetsskatt såväl som 
Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån. 

Motivering 
Talerätt 
Av PBL följer att endast sökanden eller anmälaren i ärendet får överklaga ett 
beslut om startbesked (13 kap. 15 § PBL). Av rättspraxis framgår dock att 
grannar, oberoende av vad som anges i den bestämmelsen, har rätt att överklaga 
ett beslut om startbesked, om beslutet innefattat en prövning av dennes civila 
rättigheter och skyldigheter och i den mening som avses i artikel 6.1 
Europakonventionen, EKMR, (se t.ex. rättsfallet MÖD 2017:50 samt Mark- och 
miljööverdomstolens domar den 23 februari 2016  i mål nr P 7514-15 och den 21 
juli 2016 i mål nr P 1451-16). I allmänhet gäller att rätten till skydd för egendom 
är en sådan civil rättighet som avses i artikel 6 i EKMR och en kränkning av 
denna rättighet ger således rätt till domstolsprövning. En sådan rätt kan tillkomma 
ägare av grannfastighet som t.ex. drabbas av olägenhet och värdeminskning till 
följd av en åtgärd på en annan fastighet (jfr rättsfallen MÖD 2017:50 och MÖD 
2018:22).

Magnus Forsmarks och Erica Forsmarks fastighet gränsar inte direkt till 
fastigheten Bällsta 2:1269. Fastigheterna skiljs inte heller åt enbart av en väg. De 
kan inte heller anses vara särskilt berörda av åtgärderna på ett sådant sätt att de 
har rätt att klaga på besluten om startbesked. Deras överklaganden ska därmed 
avvisas. 

Mårten Markström, Lars Bergström, Martin Olsson och Annika Algbom äger 
fastigheter som inte gränsar direkt till fastigheten Bällsta 2:1269. Fastigheterna 
skiljs dock från fastigheten Bällsta 2:1269 endast av två olika mindre vägar. 
Åtgärderna är sammantaget sådana att de får anses berörda på ett sådant sätt att de 
med stöd av artikel 6.1 EKMR ska anses ha rätt till domstolsprövning.

Startbeskeden
För fastigheten Bällsta 2:1269 gäller detaljplan för Tingvallaområdet som vann 
laga kraft 2013. 

Enligt 9 kap. 4 a, 4 b och 4 c §§ PBL krävs det, trots bestämmelserna i 2 § samma 
kapitel, inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, med 
den närmare utformning som framgår av bestämmelserna, bl.a. uppföra en 
byggnad som avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadshus), göra högst 
en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvm, bygga högst två 
kupor, eller inreda ytterligare en bostad. 
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Enligt 9 kap. 4 d § PBL får en åtgärd som avses i 4 a-c §§ inte vidtas utan bygglov 
bl.a. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver 
bygglov eller på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 
13 § PBL.

Av 8 kap. 13 § PBL följer en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Enligt 
andra stycket samma paragraf gäller detta även bebyggelseområden.

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att nämnden samma dag som den 
beslutade om startbeskeden även beslutade om ett nytt interimistiskt slutbesked 
för enbostadshuset på fastigheten. Då hela byggnaden enligt det interimistiska 
slutbeskedet nu får tas i bruk och endast frågor om energianvändningen återstår 
för att enbostadshuset ska beviljas slutligt slutbesked, får det enligt länsstyrelsen 
utifrån PBL anses vara befintligt på ett sådant sätt att det kan ligga till grund för 
en anmälan om attefallsåtgärder. Vad klagandena anfört i detta avseende 
föranleder ingen annan bedömning.

Frågan är därefter främst om bebyggelseområdet där fasigheten är belägen ska 
anses omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Området är varken utpekat som av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken eller som kulturmiljö av 
regionalt intresse i kommunens kulturmiljöprogram. Fornlämningarna i området 
är skyddade enligt kulturminneslagen och detaljplanen syftar bl.a. också till detta. 
Enligt länsstyrelsen bedömning kan bebyggelseområdet inte anses omfattas av 8 
kap. 13 § PBL och något hinder mot att besluta om startbeskeden enligt 9 kap. 
4 d § PBL har därmed inte förelegat för nämnden. Vad klagandena anfört 
föranleder ingen annan bedömning i detta avseende. Enligt länsstyrelsen får 
åtgärderna vidare anses uppfylla de övriga krav som följer av 2 och 8 kap. PBL i 
tillämpliga delar, däribland anpassnings- och omgivningskravet i 2 kap. 6 § första 
stycket 1 respektive 2 kap. 9 § PBL. Mot bakgrund härav får nämnden anses ha 
haft fog för besluten att lämna startbesked för åtgärderna och överklagandena ska 
därmed avslås.

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, se 
bilaga. 

Beslutet har fattats av länsassessor George Bjälkemo.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Sändlista:

Klagande
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Mårten Markström, Skvadronvägen 33, 186 50 Vallentuna
Magnus Forsmark, Skvadronvägen 36, 186 50 Vallentuna
Erica Forsmark, Skvadronvägen 36, 186 50 Vallentuna
Martin Olsson, Skvadronvägen 50, 186 50 Vallentuna
Annika Algblom, Skvadronvägen 50, 186 50 Vallentuna
Lars Bergström, Skvadronvägen 37, 186 50 Vallentuna

Motparter
Kolfast Bällsta AB, Hammarby Allé 15A, 120 32 Stockholm
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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KRISTINA SÖDERBERG  
MILJÖINSPEKTÖR  
KRISTINA.SODERBERG@VALLENTUNA.SE  
   

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

 
 
 

186 86 VALLENTUNA 
TFN: 08-587 850 00 

MILJO@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE  

 
Yttrande över Miljödepartementets 
promemoria ”Ordning och reda på 
avfallet” M2021/00207 
Ärendebeskrivning  
Promemorian ”Ordning och reda på avfallet”, M 2021/00207 har gått ut på remiss till 
ett flertal myndigheter, organisationer, kommuner och företag. Vallentuna kommun 
har inte erhållit remissen men tjänstemännen på miljöavdelningen önskar trots detta 
framföra några synpunkter på promemorian. 
 
Vallentuna kommun är en landsbygdskommun i nära anslutning till den expansiva 
Stockholmsregionen och har genom åren tagit emot och hanterat många 
avfallsrelaterade tillsynsärenden, främst så kallade ”masshanteringsärenden”. 
Ärenden där massor härrörande från en urbanmiljö och deponeras i relativt orörda 
lantliga miljöer. Miljöavdelningen har främst med bakgrund till denna problematik 
granskat promemorian.   

Synpunkter på föreslagna ändringar 
Sammanfattande syn på promemorian 
Miljöavdelningen i Vallentuna kommun är generellt positiv till försök att stärka upp 
lagstiftning inom avfallsområdet men ställer sig tveksam till undantag från tillstånds- 
och anmälningsplikt för viss användning av massor för anläggningsändamål.  
 
Miljöavdelningen vill även framhäva att oavsett hur man avser att reglera hanteringen 
av avfall i Sverige så finns ett stort behov av att kommuner och verksamhetsutövare 
får en mycket tydlig vägledning från våra statliga verk för att utjämna den ojämlikhet 
som idag råder inom detta tillsynsområde. 
  
Ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 
Miljöavdelningen i Vallentuna kommun är positiv till utökande möjligheter att ställa 
säkerhet vid anmälningspliktiga verksamheter men ser en risk att olika 
tillsynsmyndigheter kommer att bedöma denna möjlighet olika. Detta kan skapa en 
ojämn konkurrenssituation för verksamheter som är verksamma i olika delar av vårt 
land.  

mailto:miljo@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/
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För att jämna ut risk för snedfördelad konkurrenssituation i landets kommuner 
bedömer miljöavdelningen att det krävs statliga resurser för att ta fram tydlig 
vägledning.  
 
Miljöavdelningen anser även att det behövs ett förtydligande om det är möjligt att 
kräva säkerhet i samband med att en verksamhet kommer in med en anmälan om 
ändring i verksamheten samt om det är möjligt att retroaktivt ställa dessa krav på 
redan anmälda verksamheter.   

Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss användning 
av massor för anläggningsändamål 
Går förslaget igenom kommer det att krävas stora vägledningsinsatser från våra 
statliga verk för att tydligt klargöra en rad begrepp som förslaget anger. Nedan 
punktas några av de synpunkter och problemområden som miljöavdelningen i 
Vallentuna ser gällande förslaget:   
  

 Rumslig avgränsning och tidsaspekt 
Miljöavdelningen i Vallentuna kommun ser en överhängande risk att 
tillsynsmyndigheter/handläggare/exploatörer/byggherrar/verksamhetsutövare 
kommer att tolka det rumsliga begrepp som undantaget medför väldigt olika. Det 
finns vidare en risk för olika tolkning i landets kommuner med en otydlighet 
gentemot exploatörer/byggherrar/verksamhetsutövare som följd.   
 
Det kommer krävas resurser till våra statliga verk så att vägledning och ett flertal 
informationsinsatser kan genomföras för att reda ut hur det rumsliga begreppet 
ska tolkas. Det kommer även att behövas vägledning för att klargöra om det finns 
en tidsaspekt med i bedömningen för när det är s.k. "fri användning" av 
avfallsmassor d.v.s. hur lång tid som avfallsmassor kan lagras innan de nyttjas i 
en anläggning. Miljöavdelningen ser en överhängande risk att massor kommer 
lagras i högar under lång tid i väntan på en reellt avsättning. 

  
 Historisk kartläggning och provtagning                                

Miljöavdelningen i Vallentuna kommun ser inte att lagförändringarna friskriver 
exploatörer/byggherrar/verksamhetsutövare  från att utföra en grundlig 
historisk kartläggningar av byggområdet, utföra provtagning för analys på de 
avfallsmassor som hanteras eller på provtagning för analys av bakgrundshalter 
där avfallet ska hanteras. Det bör läggas resurser på våra statliga verk för 
framtagande av information och vägledning till exploatörer, byggherrar, 
verksamhetsutövare och lokala tillsynsmyndigheter för att tydliggöra för vilka 
bedömningsunderlag som de behöver för att få deponera denna typ av 
avfallsmassor. Detta behov har funnits väldigt länge och har ständigt påtalats av 
de lokala tillsynsmyndigheterna.   
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 Anläggningars syfte och rimlighet 

Miljöavdelningen i Vallentuna kommun ser en överhängande risk att det 
kommer att tillskapas omotiverade/oskäliga anläggningar t.ex. allt för höga eller 
omotiverat placerade "bullervallar" inom exempelvis ett "projektområde". 
Anläggningar vars syfte är kvittblivning och inte ett nyttjande i en anläggning 
med reellt syfte.  

  
En anläggnings syfte och rimlighet har varit en av de primära frågor som många 
tillsynsmyndigheter bedömt när det gäller anmälningar och klagomål gällande 
hantering av avfall i anläggnings ändamål. Miljöavdelningen bedömer därför att 
det finns en risk för otydlighet mot exploatörer/byggherrar/verksamhetsutövare 
om det inom ett s.k. projektområde (rumslig avgränsning för byggprojektet) 
kommer det att vara fritt fram att "kvittgöra sig" avfallsmassor men det i 
samband med hantering av anmälan enligt 34-35 §§ Miljöprövningsförordningen 
blir en naturlig granskning gällande om det föreligger ett kvittblivningssyfte eller 
ej. 

  
 Ansvarsfrågor 

Miljöavdelningen i Vallentuna kommun ser ett behov att klargöra vem som 
ansvarar för anläggningen som tillskapats för deponering av avfallsmassor. Det 
anges i promemorian att material som ska nyttjas i en anläggning inte behöver 
ha samma verksamhetsutövare som den som schaktade ur materialet. Om en 
exploatör tillskapar en anläggning med material från en annan exploatörs 
byggverksamhet och det i ett senare läge uppdagas att dessa massor inte kan 
betraktas som icke förorenad jord vem ansvarar då för åtgärder så som 
provtagning, bortforsling eller andra åtgärder?  
 

  ”Virgin Soil” 
Det finns ett behov att tydligare definiera begreppet ”Virgin soil” för en likvärdig 
bedömning av detta i hela landet. 
 
Aktiva sura sulfatjordar är vanligt förekommande och återfinns i landets 
kustområden. Det är ett naturligt material som absolut kan klassas in under sk 
"Virgin soil" . Vid uppgrävning (exponering för syre) oxiderar jorden/leran, det 
sker en pH sänkning och som följd sker en mobilisering av för miljön skadliga 
metaller. De effekter som felaktigt hanterad aktiv sulfatjord ger kommer snabbt 
och kan generera allvarliga miljöeffekter. I promemorian anges att det i enskilda 
fall kan uppkomma negativa effekter för människors hälsa och miljön vid en 
användning av sådana massor som avses ovan men att risken för att sådana 
effekter kan hanteras genom andra regelverk.  

  
Miljöavdelningen i Vallentuna kommun vill dock framhäva att utan krav på 
anmälningar/registreringar så har den lokala tillsynsmyndigheten väldigt svårt 
att få kännedom om dessa "riskanläggningar" och det bedöms omöjligt för 
tillsynsmyndigheten att verka proaktivt för att förhindra negativa miljöeffekter. 
Miljöeffekterna från dessa typer av "riskanläggningar" inträffar snabbt men det 
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kan dröja många år innan tillsynsmyndigheten får kännedom om dem. Vidare 
bedöms det omöjligt för en kommunal tillsynsmyndighet att övervaka samtliga 
byggen, infrastruktur- och exploateringsprojekt inom en kommun i den grad som 
skulle behövas för att förhindra de negativa effekter som kan uppstå. 

 
 Slutlig synpunkt gällande återvinning av avfall för 

anläggningsändamål/registrering/krav på masshanteringsplaner 
Miljöavdelningen i Vallentuna kommun upplever det oklart hur denna 
promemoria förhåller sig till det regeringsuppdrag som Naturvårdsverket fått 
gällande förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall.  
I Naturvårdsverkets arbete togs ett förslag på allmänna regler fram där viss 
hantering av avfall i anläggningsändamål skulle registreras in till 
tillsynsmyndigheten istället för att anmälas.  
 
Miljöavdelningen i Vallentuna kommun vill betona att det fortsatt finns ett behov 
om att delge tillsynsmyndighet information om hur avfallsmassor kommer att 
nyttjas genom krav på redovisning av masshanteringsplaner eller genom ett krav 
på registrering. Miljöavdelningen ser vidare gärna ett krav på registrering för 
nyttjande av avfall i anläggningsändamål.  
 

  
Synpunkter framförda av tjänstemännen på miljöavdelningen, Vallentuna kommun 
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Enheten för överklaganden
Kristina Brantberg

Klagande
Nina Carlsson 
sjutassar@gmail.com

Motpart
Annelie Doverhjelm
Snickarbacken 7 Lgh 1102
111 39 Stockholm

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om bygglov för ett 
enbostadshus och ett garage på fastigheten Lilla 
Torkan 1:4 i Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 20 oktober 2020, § 93, att, med stöd av 9 kap. 30-32, 34 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, bevilja bygglov för ett enbostadshus och ett garage 
samt rivning av befintlig huvudbyggnad på fastigheten Lilla Torkan 1:4. Av 
beslutet och tillhörande tjänsteskrivelse framgår följande.

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. Miljöavdelningen har inget att erinra mot sökt åtgärd, då 
vatten och avloppsanläggning redan finns på fastigheten.
 
Nina Carlsson (ägare till grannfastigheten Lövsättra 1:3) har överklagat beslutet. 
Hon har sammanfattningsvis anfört följande som stöd för sin talan. 

Hon anser att man inte tar tillräcklig hänsyn till befintlig bebyggelse. Det 
planerade huset är två våningar högt. Det kommer därigenom att helt skymma 
varje form av utsikt från hennes fastighet. Vid tidigare nybyggen har byggherrarna 
fått anpassa sig till befintlig bebyggelse vilket inneburit att man inte byggt högre 
än enplanshus i sluttningen. Även detta hus kan anpassas till befintlig bebyggelse 
genom att man inte bygger ett så högt hus att det inkräktar på omgivande vyer.

Motivering till beslutet
Fastigheten Lilla Torkan 1:4 omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus och 
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komplementbyggnader. Vatten- och avloppsanläggning dimensionerad för ett 
enfamiljshushåll finns på fastigheten. 

Bygglov ska, enligt 9 kap. 31 § PBL, meddelas för en åtgärd utanför detaljplan 
om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning 
enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ PBL och uppfyller de krav som följer av relevanta 
bestämmelser i 2 kap. och 8 kap. PBL.

Länsstyrelsen finner att den sökta åtgärden till sin karaktär, omfattning och till 
förhållandena i övrigt inte får en sådan betydande inverkan på omgivningen att de 
förutsätter planläggning. Länsstyrelsen har nu därför att ta ställning till om den 
sökta åtgärden uppfyller kraven på lokalisering, placering och utformning så att 
den avsedda användningen eller byggnadsverket inte medför fara för människors 
hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt enligt 2 kap. 9 § PBL.

Klagandena har framförallt anfört att det planerade enbostadshuset innebär en 
begränsning av hennes utsikt. Frågan är därför om den beviljade åtgärden kommer 
att innebära en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL.

Enligt 2 kap. 9 § PBL får inte lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket medför 
betydande olägenhet för omgivningen. Omgivningskravet innebär att en prövning 
ska göras av de allmänna och enskilda intressen som gör sig gällande i det 
enskilda ärendet, varvid samtliga relevanta omständigheter ska beaktas, t.ex. 
bebyggelseområdets karaktär och förhållandena på orten (se t.ex. prop. 1985/86:1 
s. 483 f. och MÖD 2013:1). Av bestämmelsens ordalydelse framgår även att det 
endast är fråga om sådan påverkan på omgivningen som innebär en betydande 
olägenhet. Detta innebär att en påverkan som i och för sig innebär en olägenhet, 
men inte en betydande sådan, får accepteras. Av praxis framgår att domstolarna är 
tämligen restriktiva med vad som utgör betydande olägenheter.

Länsstyrelsen konstaterar att den nya huvudbyggnaden är placerad som närmst 4,5 
meter från tomtgräns mot klagandes fastighet. Vidare kan det av handlingarna i 
ärendet utläsas att klagande borde ha kvar en betydande del utsikt mot vattnet då 
det planerade huset ligger i riktning sydväst från klagandes fastighet och då 
klagandes fastighet ligger högre än sökandes. Byggnaden kan alltså inte anses 
innebära en sådan begränsning av klagandes utsikt att den kan anses utgöra en 
betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening. 

Vid den lokaliseringsprövning som ska göras finner således länsstyrelsen att det 
inte har framkommit någon information som visar att åtgärderna inte är lämpliga 
på den aktuella platsen. Att huvudbyggnaden uppförs i två våningar kan inte anses 
oförenligt med kraven i 2 kap. och 8 kap. PBL. Länsstyrelsen finner vidare att 
lämplighetskraven och anpassningskraven i PBL får anses uppfyllda.
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Vid en sammantagen bedömning finner länsstyrelsen att nämnden har haft fog för 
sitt beslut. Vad klaganden har anfört föranleder vid den avvägning som ska göras i 
ärendet inte en annan bedömning. Överklagandet ska därmed avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Kristina Brantberg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att 
länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 
överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 66094-2020.
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Enheten för överklaganden
Sandra Larsson

Klagande
Rönnberg Holding AB
Ombud: Advokat Niclas Rutgersson
Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå 
niclas.rutgersson@ralegal.se

Motpart
A4 / USA On Line AB
Att. Tongi Ersson
ersson@usaonline.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av beslut om rättelseföreläggande 
med vite avseende omhändertagande av dagvatten 
på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238 i Vallentuna 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun (nämnden) beslutade 
den 16 juni 2020, § 63, att, med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, förelägga ägaren till fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:23, 
Rönnberg Holding AB, att senast inom sex månader från det att beslutet vunnit 
laga kraft vidta rättelse på så vis att dagvattnet från fastigheten Vallentuna-Ekeby 
2:238 omhändertas lokalt så att det inte innebär en olägenhet för fastigheten 
Vallentuna-Ekeby 2:234.

Med stöd av 11 kap. 37 § PBL förenas föreläggandet om rättelse med ett vite för 
de ovannämnda fastighetsägare om 500 000 kronor.

Underlåter nämnda fastighetsägare detta förpliktas han att utge löpande vite om 
25 000 kronor. Nämnda fastighetsägare förpliktas vidare att utge samma belopp 
vardera för varje period om tre månader, räknat från den dagen rättelse senast 
skulle ha vidtagits d.v.s. två månader den dag beslutet har vunnit laga kraft, under 
vilken tid åtgärden inte har utförts.

Beslutet har motiverats enligt följande.

Dagvattenproblematiken på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234 har uppstått på 
grund av en markutfyllnad som skedde för ca. 20 år sedan. Detta har lett till att det 
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idag ligger fyllnadsmassor längs med väggen på den byggnad som är belägen i 
tomtgräns och tillhör fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234. Fyllnadsmassorna och 
jordtrycket har lett till fuktläckage genom väggen in till byggnaden. Då detta har 
pågått under flera år och med växande sprickor och inbuktningar som resultat.

Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att 
betydande olägenheter inte uppkommer. Nämnden gör bedömningen att de skador 
som har uppkommit på den byggnad som är placerad i tomtgräns mot Vallentuna-
Ekeby 2:238 härstammar från den markuppfyllnad som utförts utan marklov för 
ca. 20 år sedan.

Därmed återstår det endast att förelägga ägaren till fastigheten Vallentuna-Ekeby 
2:238 att omhänderta sitt dagvatten lokalt så att det inte innebär en olägenhet för 
fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234.

Rönnberg Holding AB har överklagat beslutet. De yrkar i första hand att 
nämndens beslut upphävs. I andra hand yrkas att nämndens beslut om att förena 
föreläggandet med viten upphävs. De begär även att länsstyrelsen håller syn på 
plats. De har i huvudsak anfört följande.

Ett föreläggande har stor inverkan på den som föreläggandet riktas mot. Ett 
föreläggande kan därmed inte grundas på rena spekulationer utan det krävs att 
föreläggandet stöds av någon form av utredning eller annan otvetydig 
stödbevisning som fastställer att ett visst förhållande (överträdelse) föreligger. I 
nu aktuellt ärende har nämnden, såvitt det kan förstås, utan någon utredning 
rörande de unika förhållandena på de berörda fastigheterna, konstaterat att det 
föreligger en dagvattenproblematik på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238, till 
följd av en markutfyllnad som skedde för över 20 år sedan, som innebär en 
olägenhet för grannfastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234.

Ett rättelseföreläggande förutsätter att de skulle ha vidtagit en åtgärd på sin 
fastighet i strid med plan- och bygglagstiftningen de senaste tio åren. Vad exakt 
denna åtgärd skulle bestå av har dock inte redovisats av nämnden. Om nämnden 
efter erforderlig utredning önskar förelägga dem att vidta en åtgärd, så som att 
omhänderta dagvattnet på fastigheten, ska detta rätteligen ske i form av ett 
åtgärdsföreläggande. Nämndens beslut saknar således laglig grund. 

Någon motivering till att föreläggandet förenades med vite eller vitesbeloppens 
storlek har inte heller redovisats. Det framgår inte heller vilka konkreta åtgärder 
som ska vidtas till undvikande av vite. Vitena är även otydligt formulerade.

De bestrider att det föreligger någon dagvattenproblematik på deras fastighet. 
Vidare har de tidigare framfört att de bestrider att eventuell fuktproblematik i 
byggnaden på grannfastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234 kan hänföras till något 
icke omhändertaget dagvatten från fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238.
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År 2010 påbörjade ägaren till grannfastigheten ett förstärkningsarbete av den 
yttervägg som angränsar till deras fastighet. Arbetet bestod i att en 
förstärkningsmur gjöts på ytterväggen längs byggnadens hela långsida, varvid 
även dränering skedde genom pordräneringsskivor och fiberduk samt 
dräneringsslang i schaktbotten. Efter att förstärknings- och dräneringsarbetena 
utförts, återställde ägaren till grannfastigheten det utgrävda markområdet genom 
att återfylla nämnda med dränerande material. Det bör härvid förtydligas att allt 
arbete utförts på deras fastighet. Att den påstådda fuktproblematiken skulle bero 
på fyllnadsmassor från markuppfyllnaden, på sätt som nämnden gör gällande, är 
således helt uteslutet.

Deras fastighet består av underliggande sprängsten med ovanliggande grus. Dessa 
ytor är till följd av sin konstruktion självdränerande. Mot bakgrund av ytornas 
beskaffenhet på deras fastighet och de omfattande dränerings- och 
förstärkningsåtgärder som fastighetsägaren till grannfastigheten utfört på deras 
fastighet förefaller det såsom helt osannolikt – ävenså vid extraordinär nederbörd 
– att dagvatten från deras fastighet kan genomtränga både krossbädd, 
pordräneringsskivor, fiberduk och gjuten förstärkningsmur för att därefter 
genomtränga den fuktskadade byggnadens puts och lecablock.

Om någon ny fuktskada ens förekommer – vilket de starkt ifrågasätter mot 
bakgrund av tidigare besiktningsprotokoll och att de av grannfastigheten insända 
foton även användes i de mellan parterna tidigare domstolstvisterna (jämför 
underlaget i mål nr M 5295-15 Mark- och miljödomstolen, mål T 9070-13 
Attunda tingsrätt samt mål nr T 11430-15 Svea hovrätt) – beror fuktskadan med 
största sannolikhet på de vattenströmningar som sker från byggnadens egna tak 
(avrinningsmärken på byggnadens vägg framgår tydligt av insända foton).

Därtill finns det anledning att befara att fuktskador kan uppkomma i byggnaden 
till följd av dess bristande inomhusventilation (kondens) eller till följd av att 
dränering och isolering de facto inte skett under den aktuella byggnadens 
bottenplatta, vilket utgör ett vanligt fuktproblem i äldre hus med exempelvis 
källare (fukten/grundvatten sugs upp i det uppvärmda utrymmet via 
bottenplattan). De önskar i denna del även påpeka att eventuella utbuktningar i 
byggnadens vägg med största sannolikhet beror på byggnadens konstruktion.
Till stöd för att eventuell fuktproblematik med största sannolikhet är hänförlig till 
byggnadens egen bristande takavrinning bifogas en filmupptagning från den 2 juli 
2020, i samband med ett extraordinärt åskregnväder. Av filmupptagningen 
framgår det tydligt hur regnvattnet från taket rinner rakt ner längs byggnadens 
vägg till följd av att taket saknar hängrännor eller motsvarande anordning för 
vattenavrinning.

A4 / USA On Line AB har av länsstyrelsen getts möjlighet att yttra sig över 
överklagandet och har då i huvudsak anfört följande.

De köpte fastigheten Vallentuna Ekeby 2:234 år 2009 och bara något år efter 
köpet började de uppmärksamma att de vid kraftigt eller ihärdigt regn fick in 
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vatten på deras golv i en av deras byggnader, den som har den 34 meter långa 
väggen mot söder och 2:238. Inte långt därefter höll väggen på att rasa in på grund 
av enorm överlast av gatstenar på motpartens sida, i direkt anslutning till deras 
vägg. Gatstenarna togs då bort av motparten. De påbörjade sedermera ett 
reparationsarbete på byggnaden och uppmärksammade då omfattande 
fuktproblematik utmed insidan av deras isolerade del av byggnaden (i väggen). De 
har fått stå för kostnaden för motpartens orsakade skador på grund av dels olovlig 
släntutfyllnad, dels överlast av stenlagring på den olovliga utfyllnaden.

De har fått ta bort motlutet de skapat i samband med reparationen av byggnaden 
och återfyllnaden av jordmassor. Motlutet skapades för att deras regn och 
dagvatten inte skulle nå ända fram till tomtgräns, dessutom är det brukligt med ett 
motlut från väggen. Den olovliga och preskriberade utfyllnaden resulterar nu i att 
deras vägg konstant utsätts för fukt från ovanliggande mark. Vid kraftig eller 
ihärdigt regn bildas en större vattensamling och därefter en hel bäck utmed deras 
vägg. Egentligen ska det finnas en slänt vid tomtgräns som olovligen har fyllts ut 
mot deras byggnad. Av kommunens skrifter, dokumentation och efterkontroller 
framkommer att slänten fanns åtminstone fram till 1994. 

Oaktat det ovannämnda så har fastighetsägare en skyldighet att omhänderta sitt 
dagvatten. Detta ansvar kan inte preskriberas och en fastighetsägare kan inte 
heller befrias från detta ansvar. Dessutom råder nya omständigheter efter 
omfattande reparationer och markarbeten 2011. De nya uppkomna fuktskadorna 
kommer att behöva åtgärdas återigen när de enorma mängder fukt som konstant 
tillförs deras vägg/mur utifrån upphör. 

Prövningen i detta ärende handlar om huruvida man ska behöva ta hand om sitt 
eget regn- och dagvatten från sin egen fastighet om totalt ca. 6000 kvm, varav 
minst ca. 4000 kvm lutar och vetter direkt mot dem utan någon dränering. Vid 
mycket nederbörd bildas stora vattensamlingar direkt intill deras fastighet med 
vatten som kommer från berörd fastighet. Deras uppfattning är att ansvaret åligger 
motparten, som förorsakar detta, och inte dem själva som ej kan vidta åtgärder för 
att förhindra detta. Alla byggtekniska åtgärder som kan göras på deras fastighet är 
vidtagna för att minimera fuktproblematiken under rådande omständigheter.

En orsak till att hängrännorna inte kom på plats på en gång i samband med deras 
reparation är att motparten redan februari 2011 förbjöd dem att sätta upp dessa 
genom hot med stämning om egenmäktigt förfarande om de skulle beträda 
fastigheten för att montera dessa. Oavsett så är hängrännorna monterade sedan en 
tid tillbaka. Dessa är anslutna till redan dragna dagvattenrör som ihop med 
dränering i dragen schaktbotten och ansluter vidare till kommunens 
dagvattenbrunn sedan tio år. Trots detta kvarstår problemet, vid omfattande eller 
långvarigt regn bildas en flod utmed deras fastighet som kommer från motpartens 
fastighet då deras fastighet lutar mot deras tomt. De monterade isodränskivorna 
med markduk klarar inte av, och är inte tänkta att kunna transferera de mängder 
av vatten och fukt som 4000 kvm odränerad lutande mark skapar. 
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De önskar liksom motparten syn men endast om länsstyrelsen är tveksam till att 
fastslå kommunens beslut. I övrigt önskar de att vitesbeloppet skärps.

De har under rådande omständigheter gjort allt som bör och kan göras och 
förväntas kunna göras för att motverka fuktproblemen. De har installerat och 
utökat värmeanläggningen för att kunna både driva ut fukt och samtidigt sänka 
den invändiga luftfuktigheten. De har reparerat och byggtekniskt gjort allt på 
deras fastighet i enlighet med alla byggtekniska rekommendationer och med de 
förutsättningar som finns och råder. Deras uppfattning är att det alltid åligger den 
fastighetsägaren som har avrinning ner mot underliggande fastigheter att 
säkerställa att vattnet och problem inte övervältras till grannfastigheterna. 
Fastigheten tillför även andra fastigheter enorma mängder vatten. Det bör 
tilläggas att även fastigheterna väster om dem båda berörs av detta vatten. 
Ansvaret tillhör fastighetsägaren som tillför vatten från sin fastighet till andra. 

Att marken uteslutande består av lera och sämre utfyllnadsmassor framgår tydligt 
av bilder, utöver att de vid vidtagna reparationsarbeten även kan intyga detta. Att 
motparten köpt lite dränerande material till det yttersta ytskiktet 2-3 cm är långt 
ifrån en tillräcklig åtgärd och inget som kan vara grund befrielse från detta ansvar 
och åläggande om att ta hand om sitt vatten, som bildar stora vattensamlingar och 
slutligen en bäck av vatten när dessa vattensamlingar är överfulla. Detta lager med 
grövre makadam gör inget annat än att hjullastaren inte fastnar i leran som finns 
under. Återfyllnadsmassorna som användes var befintliga massor, med undantag 
av det som användes i schaktbotten runt dräneringsslangen och dagvattenröret 
innanför fiberduken. Vid denna tidpunkt trodde de givetvis att utfyllnaden var i 
enlighet med bygglov och enligt överenskommelse mellan fastigheterna sedan 
tidigare, vilket senare visade sig helt felaktigt. 

Man kan helt säkerställa att inträngande fukt från grannfastigheten, som vetter 
mot dem, är orsaken till deras uppkomna problem och helt beror på en dränerande 
lösning, förutom ett mycket tunt lager makadam som tillförts för att deras 
traktorgrävare inte skall köra fast i leran under. Vid kraftigt eller långvarigt 
regnande rinner vatten utmed deras vägg och stora delar rinner ner utmed singel. 
Isodränskivorna är tänkta att klara av naturlig markfukt samt också tänkta att 
transferera eventuell invändig uppkommen fukt från vår insida. Någon fukt från 
insidan förekommer inte då inte någon sådan verksamhet inte alls sker på insidan. 
De uppkomna fuktskador beror uteslutande på enorma mängder vatten som 
isodränskivan inte kan (och inte är konstruerad för att) klara av. Isodränskivor är 
inte tilltänkta och konstruerade för att klara av de vattenmängder som ca 4000 
kvm skapar. 
 
Att de 2010 tvingades vidta förstärkningsarbeten på deras vägg som olagligt 
utsatts för överlaster är inget som på något sätt också kan frånta ansvaret att ta 
hand om sitt eget dagvatten. De i egenskap av fastighetsägare har vidtagit alla 
åtgärder som för dem är möjliga och helt i enlighet med de regelverk som finns i 
BBR för att eliminera uppkomna fuktrisker som en olovlig utfyllnad mot deras 
vägg resulterar till. Grundorsaken till fuktproblemen är att regn tränger in i deras 
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fastighet, regn som tillförs från grannens, mot dem lutande, tomt om ca 4000 kvm 
och som helt saknar dränerande åtgärder eller material. Vilket också framgår om 
man tittar på situationsritningen med höjdangivelser.

Motivering till beslutet
Den övergripande frågeställningen i ärendet är om det var riktigt av nämnden att 
förelägga Rönnberg Holding AB att omhänderta dagvattnet från sin fastighet 
Vallentuna-Ekeby 2:238 lokalt. Det är nämnden i egenskap av tillsynsmyndighet 
som har bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för beslutet 
om föreläggande.

En tomt ska, enligt 8 kap. 15 § PBL, hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken 
inte uppkommer. För det fall en fastighetsägare brister i detta avseende kan 
nämnden förelägga denne, med ett åtgärdsföreläggande enligt 11 kap. 19 § PBL, 
att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att nämnden har utformat sitt beslut som 
ett rättelseföreläggande, enligt 11 kap. 20 § PBL. Nämnden skulle dock rätteligen 
ha utformat beslutet som ett åtgärdsföreläggande, enligt 11 kap. 19 § PBL. Detta 
föranleder dock ingen skillnad i sak i förevarande ärende, varför det saknas skäl 
att upphäva beslutet på formella grunder.

Huvudfrågan i förevarande ärende är om de anförda olägenheterna på fastigheten 
Vallentuna-Ekeby 2:234 är att anse som betydande och om olägenheterna beror på 
bristande skötsel av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238.

Länsstyrelsen prövar först om olägenheterna är att anse som betydande.

För att nämnden ska kunna ställa krav på åtgärder med stöd av PBL krävs att det 
är fråga om en betydande olägenhet. Detta innebär att en påverkan som i och för 
sig innebär en olägenhet, men inte en betydande sådan, får accepteras. Dagvatten 
som rinner från en tomt till en annan kan vara en betydande olägenhet (se MÖD 
2013:31).

Det är i ärendet ostridigt att byggnaden på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234 
har drabbats av fuktrelaterade skador. Efter en genomgång av handlingarna i 
ärendet och parternas inlagor finner länsstyrelsen ingen anledning ifrågasätta att 
skadorna på byggnaden på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234 är pågående. 
Länsstyrelsen finner därtill att skadorna är att anse som omfattande. Bedömningen 
av om något utgör en betydande olägenhet i PBL:s mening måste dock göras med 
hänsyn till samtliga relevanta omständigheter.

Utifrån handlingarna i ärendet kan konstateras att det för ett flertal år sedan har 
vidtagits en markutfyllnad i tomtgräns på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238. 
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Markåtgärderna har i sin tur, oundvikligen, lett till förändrade förhållanden på 
platsen. 

Utifrån uppgifter i ärendet, vilket till viss del stöds av ingiven dokumentation, 
framgår att det vid kraftigt eller långvarigt regn rinner vatten längs med 
byggnadens vägg på fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:234. Länsstyrelsen finner 
därmed, även med beaktande av vad klaganden har anfört om möjliga alternativa 
skadeorsaker, att det inte framstår som orimligt att skadorna på byggnaden har ett 
samband med vattentillströmningen från fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238.

I sluttande terräng, som det nu synes vara fråga om, är det dock naturligt att 
dagvatten från en höge belägen tomt i viss utsträckning rinner ner över lägre 
belägna tomter (se prop. 1985/86:1 s. 517 och 518). Det är inte heller ovanligt att 
dagvatten, vid kraftigt eller långvarigt regn, i viss utsträckning rinner vidare till 
angränsande tomer. En fastighetsägare har visserligen ett ansvar att omhänderta 
det dagvatten som dennes fastighet ger upphov till. Det kan dock inte ställas 
orimligt höga krav på en fastighetsägare i detta avseende. Vissa olägenheter – mot 
bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall – kan således behöva tålas. Det 
ska dock inte behöva tålas att dagvatten i stor omfattning strömmar ned från en 
fastighet till en annan, så som nu synes vara fallet. Sammantaget finner således 
länsstyrelsen att olägenheterna är att betrakta som betydande.

Länsstyrelsen har nu att pröva om olägenheterna beror på bristande skötsel av 
fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:238.

För att kunna bedöma om olägenheterna beror på bristande skötsel av 
ovannämnda fastighet behöver uppgift finnas om hur, d.v.s. på vilket sätt, 
dagvattnet inom fastigheten ifråga tas om hand och huruvida omhändertagandet 
fungerar som det ska eller inte. Utan denna information kan inte en bedömning 
om eventuell bristande skötsel låta sig göras. 

Det ovan anförda innebär inte att länsstyrelsen har konstaterat att skadorna på 
byggnaden saknar samband med hanteringen av dagvatten på fastigheten 
Vallentuna-Ekeby 2:238, utan enbart att det utifrån handlingarna i ärendet inte 
finns tillräcklig utredning som visar att det finns grund för att ingripande med stöd 
av 11 kap. PBL. Då de brister som har anförts om nämndens utredning inte kan 
läkas vid ett platsbesök ska även begäran härom avslås. Länsstyrelsen upphäver 
nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning i 
enlighet med vad som framgår av detta beslut.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Sandra Larsson. 
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Kopia till: Vallentuna kommun

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Beslut
 

9 (8)

Datum
2021-05-05
 

Beteckning
403-45625-2020
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du 
be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 45625-2020.
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Enheten för överklaganden
Lina Gezelius

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
mmd.nacka@dom.se 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Överklagande av länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut den 5 maj 2021 om överklagande av kommuns beslut om 
föreläggande avseende tillsyn dagvattenproblematik markarbeten, 2020-08-05, 
Vallentuna kommun med diarienummer 45625-2020 har överklagats av A4 / USA 
On Line AB. 
Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med 
handlingarna i ärendet. 

Beslutande
Beslutet har godkänts av jurist Sandra Larsson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om den fortsatta handläggningen hänvisas till Mark-och 
miljödomstolen, telefon 08-561 656 00

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Rönnberg Holding AB genom ombud advokat Niclas Rutgersson, 
Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå, niclas.rutgersson@ralegal.se 

A4 / USA On Line AB, Att. Tongi Ersson, ersson@usaonline.se 

Vallentuna kommun

Page 1 of 1
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mailto:ersson@usaonline.se
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Enheten för miljöskydd
Emma Lemos J Lipstransport AB

Blekingevägen 43
186 45 Vallentuna

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

Beslut
Länsstyrelsen ger J Lipstransport AB, org.nr. 556415-3723, tillstånd till 
yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall, 
enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614). 

Tillståndet omfattar flaktransport av alla slag av farligt avfall och gäller till 2026-
04-30.
Tillståndet omfattar även flaktransport av alla slag av avfall som inte är farligt 
avfall och gäller tillsvidare. 
J Lipstransport AB har sitt säte i Vallentuna. 

Villkor
Allmänna villkor
1. Om inte annat framgår av övriga villkor så ska verksamheten bedrivas i 

överrensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna.

2. Om de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna väsentligt ändras 
under tillståndsperioden i förhållande till ansökan ska detta anmälas till 
Länsstyrelsen.

3. Ni ska hålla er informerade om och se till att personal som hanterar avfall, har 
nödvändiga kunskaper om vilka risker, skyddsåtgärder och regler som gäller 
för transporten.

4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en 
lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

5. Kopia av detta tillstånd ska kunna nås från varje fordon som transporterar 
avfall enligt detta tillstånd.

6. Ni ska se till att alla fordon som avses användas till transport av avfall är 
trafikförsäkrade. Ni ska även ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar 
som kan uppstå för företaget vid en skada som ej faller under trafikskadelagens 
regler och därmed inte heller ersätts ur trafikförsäkringen.

Villkor för transport av farligt avfall
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7. Rengöring av fordon och behållare ska ske på ett för ändamålet lämpligt ställe 
så att rester och förorenade rengöringslösningar kan samlas upp.

8. När förorenad jord och liknande transporteras, ska ni vidta skyddsåtgärder så 
att materialet inte dammar.

9. Fordon ska vid transport medföra lämpliga anordningar för uppsamlande av 
eventuellt spill och omhändertagande av eventuellt läckande behållare.

10. Förare som utför transporterna ska vara väl informerad om vilka åtgärder som 
ska vidtas i händelse av läckage, spill, olycka eller dylikt. Miljö- och hälso-
skyddskontoret och räddningstjänsten ska omedelbart informeras vid läckage 
eller olycka.

Motivering till beslutet
Enligt 5 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) får tillstånd till transport av 
avfall endast ges om sökanden har personella, tekniska och ekonomiska 
förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt 
transportera det avfall som avses med ansökan.
Länsstyrelsen bedömer att den sökande uppfyller kraven i 5 kap. 3 § avfalls-
förordningen (2020:614). Tillstånd till transport av avfall kan därför ges. 
Tillståndet förenas med villkor.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av miljöhandläggare Emma Lemos. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor:
1. Du kan överklaga beslutet
2. Information om transportdokument, farligt avfall och om annan 

lagstiftning
3. Sammanfattning av reglerna i 24 kap 3 § miljöbalken 

Digital kopia till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna kommun
Akten

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Observera att du ska 
skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 
22067, 104 22 Stockholm eller e-post stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du 
göra därför att Länsstyrelsen ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till 
att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar.  Domstolen tar 
ställning till om du kan få mer tid.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

 hur du vill att beslutet ska ändras

 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter:

 adress till bostaden

 telefonnummer där du kan nås

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka 
handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka 
med kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska 
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge 
sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, 
telefonnummer 010-223 10 00. Fråga efter den som beslutat i ärendet.



Bilaga 2 1(2)

Information om transportdokument, farligt avfall och om 
annan lagstiftning

Anteckningar om farligt avfall och transportdokument
Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig 
verksamhet ska för varje typ av farligt avfall enligt 6 kap. 1 § avfallsförordningen 
(2020:614) anteckna uppgifter om:

1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och 
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än 

genom att mottagaren transporterar eller lastar om det. 
Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas och sparas i minst 3 år. 

Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
avfallsförordningen (2020:614) ska för varje typ av farligt avfall enligt 6 kap. 2 § 
avfallsförordningen (2020:614) anteckna uppgifter om:

1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras,
2. datum för transport,
3. transportsätt,
4. avfallets vikt i kilogram, och
5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras. 

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas och sparas i minst tolv 
månader. 

Den som har antecknat ska ge den tidigare avfallsinnehavaren och 
tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av innehåller i anteckningarna, om den 
tidigare innehavaren eller myndigheten begär det, enligt 6 kap. 7 § 
avfallsförordningen (2020:614).

Enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska transport av farligt avfall 
inom Sverige åtföljas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska 
innehålla följande uppgifter:

1. avfallstyp,
2. avfallets vikt i kilogram,
3. datum för transporten,
4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet 

transporteras, 
5. transportör, och
6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns. 

I avfallsförordningen finns ytterligare bestämmelser om avfall och farligt avfall, 
som bl.a. gäller transporter.
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Nytt elektroniskt register
Anteckningar gällande farligt avfall ska även lämnas in i ett nytt register. Detta 
register administreras av Naturvårdsverket. Anteckningar som ska göras enligt 
avfallsförordningen ska även lämnas in i registret från och med 1 november 2020.
Läs mer om avfallsregistret för farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats: 
http://www.naturvardsverket.se/avfallsregistret-fr-sv

Farligt avfall
Vad som är farligt avfall framgår av 2 kap. 2 § avfallsförordningen. Paragrafen 
hänvisar vidare till bilagan i direktiv 2008/98/EG. Bilaga 3 anger egenskaper för 
farligt avfall. Om avfallet innehåller ämnen som är bl.a. explosiva, oxiderande, 
brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, 
smittfarliga, reproduktionstoxiska, mutagena, allergiframkallande eller 
ekotoxiska, så räknas det som farligt avfall.

Annan lagstiftning
 Lag (2006:263) om transport av farligt gods, förordningen (2006:311) om 

transport av farligt gods. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av 
farligt gods. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-
regler/Transport-av-farligt-gods/

 Enligt yrkestrafiklagen (2012:210) får yrkesmässig trafik endast bedrivas av 
den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av 
Transportstyrelsen. 

 Regler om lastning och säkring av lasten finns i trafikförordningen 
(1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2017:25) om säkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon. 

 Eventuella lokala transportföreskrifter kan gälla för transporter av farligt avfall 
och/eller farligt gods. Dessa föreskrifter varierar mellan olika kommuner och 
län.

 Om transporten omfattar avfallsslag som berörs av det kommunala 
renhållningsmonopolet krävs det att man får kommunens medgivande.

 För mellanlagring, deponering och behandling av farligt avfall krävs det ett 
särskilt tillstånd eller en anmälan enligt bestämmelserna i 
miljöprövningsförordningen (2013:251).

 För gränsöverskridande avfallstransporter gäller Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall

http://www.naturvardsverket.se/avfallsregistret-fr-sv
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-gods/
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Transport-av-farligt-gods/


Bilaga 3

Sammanfattning av reglerna i miljöbalken 24 kap. 3 § 

Tillståndet kan återkallas, 24 kap. 3 § miljöbalken
Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av 
farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt 
verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett 
tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller låtit bli att 
lämna uppgifter som har betydelse för tillståndet eller villkoren,

2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och 
avvikelsen är av betydelse,

3. om verksamheten har orsakat att några besvär eller skador av väsentlig 
betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

4. om verksamheten kan misstänkas orsaka en betydande skada eller besvär 
för människors hälsa eller miljön eller om verksamheten innebär att ett 
stort antal människor eller miljön försämras avsevärt får verksamheten inte 
bedrivas,

5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges skyldigheter till följd av EU-

medlemskapet.
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