
  
 SID 1/1 
  

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

KANSLIET 
TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA 
TFN: 08-587 850 00 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Bygg- och miljötillsynsnämnden 
 
 
Sammanträdesdatum 2021-08-31 
Paragrafer  §§ 74-88 
 
 
Datum för anslag 2021-09-06 Överklagandetiden 

går ut 
2021-09-28 

 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Protokollet är justerat elektroniskt och registrerat i 
nämndens diarium 

 
Anslag upprättat av Annica Brozin 

  
 
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-18:35

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Birgitta Skärborn (M), Michel Louis (KD), Hans Boström (S), Ingrid 
Anderson (C), Mathias Lasu (L), Adam Westerberg (S)

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

Paragrafer §§74-88

Justerande Sven-Olof Ekström (S)

Plats och tid för 
justering

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

Sekreterare Annica Brozin

Ordförande Elwe Nilsson (M)

Justerande Sven-Olof Ekström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§74 Val av justerare
§75 Fastställande av dagordning
§76 Verksamheten informerar
§77 Månadsuppföljning januari-juni 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden
§78 Internkontroll, halvårsuppföljning,2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden

§79 ORKESTA-MÖRBY 3:20 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus och två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2020–000685

§80 ORKESTA-MÖRBY 3:22 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad, Dnr SHBG 2020–000684

§81 Ösby 1:70, Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus o komplementbyggnad 
(SHBG 2021-000436)

§82
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2 (KYRKVÄGEN 6) Ansökan om bygglov för ändring av 
enbostadshus till flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus med BYA om 8 m2, Dnr 
SHBG 2021–000116

§83 LINDHOLMEN 12:4 (DJURGÅRDSVÄGEN 7) Ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus och komplementbyggnader, Dnr SHBG 2021-000646

§84 MARKIMS-ÖRSTA 1:2 (MARKIMS-ÖRSTA 3) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2021-000524

§85 KARBY 3:207 (VADAVÄGEN 3) Ansökan om bygglov för nybyggnad av två padelbanor 
utomhus, Dnr SHBG 2021-000463

§86 GARNS-EKSKOGEN 1:313 (BJÖRNMOSSEVÄGEN 9) Tillsyn - Påbörjat utan startbesked 
fritidshus , Dnr SHBG 2021-000549

§87 Redovisning av delegationsbeslut
§88 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 74
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Sven-Olof Ekström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 75
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs med följande ändring:

 ärende NORRHALL 3:12 samt VALLENTUNA-NYBY 1:241 lyfts ur dagordningen.
I övrigt i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 76
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Covid-19 och tillsyn
 Personalläget på miljöavdelningen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 77
Månadsuppföljning januari-juni 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2021.020)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter sex 
månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Prognosen visar verksamheterna 
kommer att kunna bedrivas enligt budget.

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning januari-juni 2021 BMN
 Tjänsteskrivelse 2021-07-16, Månadsuppföljning januari-juni 2021, Bygg- och 

miljötillsynsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 78
Internkontroll, halvårsuppföljning,2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2021.002)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden antog § 14 2021-02-16 internkontrollplan 2021 för bygg- 
och miljötillsynsnämnden. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under det 
första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas till bygg- 
och miljötillsynsnämnden för godkännande.

Halvårsrapporten visar att de kontrollmoment som granskats i all väsentlighet sker i enlighet 
med fastställda rutiner, styrdokument och lagkrav.

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-30, internkontroll halvårsuppföljning BMN 2021
 Rapport, halvårsuppföljning av internkontroll 2021
 Förslag till internkontrollplan 2021, Bygg- och miljötillsynsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 79
ORKESTA-MÖRBY 3:20 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus och två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2020–000685 
(BMN 2021.051)
Ärendet avser: Orkesta-Mörby 3:20
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

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

Ärendebeskrivning
Sökande, Monika Wennergren Skolgatan 1 Lgh 1001 794 30 Orsa, ansökte 2020-10-07 om 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader.

Platsbesök skedde 2020-10-13.

Som remissinstans har miljöavdelningen blivit hörda. Miljöavdelningen bedömer att avlopp 
går att lösa på fastigheten. Vid bygglovsansökan ska de riktlinjerna som framförts i svaret 
följas.

Vidare har vattentillgången säkrats genom borrning av vatten. Borrprotokollet styrker att 
vattentillgången är tillfyllest.

Grannar är hörda mellan 2021-06-14 och 2021-07-01. De hörda är Linholmen 5:4, Orkesta-
Mörby 3:21, 3:22, 3:4, Kohagen 2:1, Slumsta 1:5

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

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och 
kulturvärdena på platsen.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet till denna del av tjänsteskrivelsen.

Handlingar som ligger till grund för beslut Ankomstdatum
2021-05-12 brunns och borrprotokoll 3-20 2021-05-29
2021-05-11 Brunns och borrprotokoll 2021-05-29
Remissvar miljöavd gällande Okesta-Mörby 3_20 2020-12-03
Karta ink avlopp 2020-11-16
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

Bilaga till kartorna 2020-11-16
Karta 2020-11-16
Foto 2020-10-13

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2020-685
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Orkesta Karta 320 FB ritning
 Bilaga till ritningarna Orkesta-Mörby  3 20 och 3 221
 Orkesta Karta 320 FB Ritning eget avlopp
 IMG_20201013_155133 (002)
 epost brunnsprotokoll orkesta-mörby 3-20_3-22 2
 epost brunnsprotokoll orkesta-mörby 3-20_3-22 3
 Ärende BMTN-2020-1384 - Remissvar gällande Okesta-Mörby 3_20 SHBG 2020–

000685
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 80
ORKESTA-MÖRBY 3:22 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad, Dnr SHBG 2020–000684 (BMN 
2021.050)
Ärendet avser: Orkesta-Mörby 3:22
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

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

Ärendebeskrivning
Sökande, Monika Wennergren Skolgatan 1 Lgh 1001, 794 30 Orsa, ansökte 2020-10-07 om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad.

Platsbesök skedde 2020-10-13.

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus och en 
komplementbyggnad. Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

Som remissinstans har miljöavdelningen blivit hörda. Miljöavdelningen bedömer att avlopp 
går att lösa på fastigheten. Vid bygglovsansökan ska de riktlinjerna som framförts i svaret 
följas.

Vidare har vattentillgången säkrats genom borrning av vatten. Borrprotokollet styrker att 
vattentillgången är tillfyllest.

Grannar är hörda mellan 2021-06-14 och 2021-07-01. De hörda är Orkesta-Mörby 3:20, 3:21, 
3:23, 3:4, Kohagen 2:1.

Orkesta-Mörby 3:23 har framfört följande:
”Generellt är jag positiv till exploateringen. Jag vill dock framhålla några synpunkter:
1. Jag vill göra säljare respektive köpare uppmärksamma på att det tillkommer delaktighet i 
vår gemensamma vägförening.
2. Det är av vikt att byggnaderna inte kommer att skilja sig markant från befintlig bebyggelse, 
det vill säga max 1 ½ plans hus.”

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

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

synpunkt lämplig användning av området bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och 
kulturvärdena på platsen.

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2020-684
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20211
 Karta med hus och avlopp--Orkesta Karta 322 FB Ritning eget avlopp
 epost brunnsprotokoll orkesta-mörby 3-20_3-22 4
 Ärende BMTN-2020-1385 - Remissvar gällande Orkesta-Mörby 3_22 SHBG 2020–

000684
 0coxnrlw
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 81
Ösby 1:70, Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus o 
komplementbyggnad (SHBG 2021-000436) (BMN 2021.054)
Ärendet avser: Ösby 1:70
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Avgiften för förhandsbeskedet är 26 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura sänds ut separatka vara så tydligt att beslutet ska kunna 
verkställas med hjälp av endast beslutsmeningen.

Ärendebeskrivning
Fastigheten ingår i riksintresset för kulturmiljövården Össeby-Garn varför dialog om 
gestaltning, placering och färgsättning har inletts med sökande. Kulturförvaltningens 
remissvar finns bifogat som beslutsunderlag.

Platsbesök gjordes tillsammans med kulturförvaltningen 2021-06-23.

Berörda sakägare är hörda mellan 2021-05-04 och 2021-05-20. De hörda är Ösby 1:15, 1:16, 
1:6, 1:63, 1:64, 1:71, 1:72.

Erinringar har inkommit från Ösby 1:16 som sammanfattningsvis uttrycker önskemål om att 
garnsberget inte ska bebyggas mer, om det ska ske ska bebyggas ska det vara i ett plan och 
omsorgsfullt gestaltat med hänsyn till naturen. Oro har uttryckts om befintlig stig till stuga. 
Stigen går över en mindre sträcka över denna fastighet.

Sökande har svarat att avsikten inte att förändra den delen av fastigheten som stigen går över 
och upplever inte det som ett hinder. Gestaltning kommer ske med stor omsorg och i linje 
med kulturförvaltningens yttrande.

Fråga från Ösby 1:15 har inkommit, och frågar om det är ett enplanshus och att garaget verkar 
stort.

Ett förhandsbesked är en lokaliseringsbedömning huruvida det är möjligt att bebygga på 
platsen. I vissa fall kan kommunen ställa krav på gestaltning och färgsättning om det är 
nödvändigt. I detta ärende har sökande fört dialog med kulturförvaltningen och är väl 
införstådd med kraven som kommer ställas i bygglovet. Se bifogat remissvar från 
kulturförvaltningen.

De sakägarna som är hörda i förhandsbeskedet kommer även bli hörda innan bygglov 
beviljas.

Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa på fastigheten. Vattentillgången bedöms 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

vara tillräcklig.

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

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och 
kulturvärdena på platsen.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet till denna del av tjänsteskrivelse.

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-436
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Ösby 1-70 översiktlig karta
 Karta med förslag på placering av byggnader
 Remiss Svar  utan erinran,  Kulturförvaltningen
 Foto1. 20210623
 Fråga-ÖSBY 1-15
 Erinran ÖSBY 1-16
 Remissvar utan erinran från miljöavdelningen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 82
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2 (KYRKVÄGEN 6) Ansökan om bygglov för 
ändring av enbostadshus till flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus 
med BYA om 8 m2, Dnr SHBG 2021–000116 (BMN 2021.061)
Ärendet avser: VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 6:2
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 och 31 b§, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL att avslå ansökan om bygglov för ändring av enbostadshus till 
flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus. Beslutet fattas med hänvisning till att sökt åtgärd 
inte uppfyller lagkraven i 8 kap 1§ samt 8 kap 13 och 17 §§ PBL.
Avgiften för bygglovet är 9 750 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Sökande, Vallentuna Församling Kyrkvägen 4 186 30 VALLENTUNA, inkom 2021-02-10 
med anmälan om ändring av en byggnad. Bygglovsavdelningen konstaterade att sökt åtgärd är 
bygglovspliktigt och 2021-03-17 ändrade sökande anmälan till ansökan om bygglov för 
ändring av enbostadshus till flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus istället.
För fastigheten gäller detaljplan med aktbeteckning 0115-P84/0517 från 1984.

Åtgärden uppfyller inte lagkraven i 8 kap 1§ PBL avseende lämplighet för sitt ändamål samt 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i 
och med utformningskraven i BBR 3:23 är inte uppfyllda.

Åtgärden avviker från gällande detaljplan med att tillbyggnaden sker på prickmark och 
bedöms inte uppfylla varsamhetskraven och lagkraven enligt förbud mot förvanskning i 8 kap 
13 och 17 §§ PBL.

Lagkraven enligt 9 kap 31b § PBL är inte uppfyllda eftersom avvikelsen inte är förenlig med 
detaljplanens syfte med prickmarken. Från planbeskrivningen framgår att motiv för planen är 
att tillgodose kyrkans lokalbehov för nybyggnad av församlingsgård. Syftet med att omge 
hela byggnaden med prickmark är att inte tillåta ny- och tillbyggnad.

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

 del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-116
 Tjänsteskrivelse bygglov
 bemötande av tjänsteskrivelse
 bemötande av remissvaret
 remissvar från Kulturnämnden, delegationsbeslut
 besked om önskat prövning
 situationsplan baserad på nybyggnadskarta C
 projektbeskrivning
 planritning tillgänglighet entréplan
 planritning ombyggnad plan 2
 planritning ombyggnad, plan 1
 planritning källare
 sektionsritning
 fasadritning V, S
 fasadritning N, Ö
 markplanering
 tillgänglighetsplan, utredning
 utlåtande tillgänglighet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-08-31

Referensnummer för signaturer:

§ 83
LINDHOLMEN 12:4 (DJURGÅRDSVÄGEN 7) Ansökan om förhandsbesked 
för två enbostadshus och komplementbyggnader, Dnr SHBG 2021-000646 
(BMN 2021.060)
Ärendet avser: LINDHOLMEN 12:4
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 16 900 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura sänds ut separat.
Skäl för beslutet
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att ansökt åtgärd avviker från detaljplanen men 
avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL. 
örslaget till beslut (beslutsmeningen) ska uttrycka myndighetens ställningstagande. Detta ska 
vara så tydligt att beslutet ska kunna verkställas med hjälp av endast beslutsmeningen.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten, med tomtarealen 2326 kvm, är bebyggd med en 
komplementbyggnad och ligger inom stadsplan S 76 07 21. Enligt denna är området avsett för 
bostadsändamål med minsta tillåtna tomtstorlekar på 1000 kvm. Större delen av fastighetens 
area får inte bebyggas enligt gällande planbestämmelser, detta område (prickad mark) har 
idag ingen betydelse då fastigheten ingår i verksamhetsområde för kommunalt VA.
Remiss har skickats till Roslagsvatten.
Roslagsvatten har svarat att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet, så de kan ansluta till 
kommunalt VA.
Eftersom åtgärden avviker från detaljplanen har ägarna av fastigheterna LINDHOLMEN 
5:10, 5:46, 5:77, 5:144, 16:4 och 16:6 underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Inga synpunkter/yttranden har inkommit.
Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs 
tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked.
Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 § PBL, bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga; ”Hur man överklagar bygg- och miljötillsynsnämndens beslut”)

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förhandsbesked, 2021-08-17
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 situationsplan
 svar roslagsvatten
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§ 84
MARKIMS-ÖRSTA 1:2 (MARKIMS-ÖRSTA 3) Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2021-000524 (BMN 2021.058)
Ärendet avser: MARKIMS-ÖRSTA 1:2
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Avgiften för förhandsbeskedet är 26 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura sänds ut separat.
Skäl för beslutet
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 § 
PBL.

Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Aktuell placering ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Ägare av fastigheterna LENA 5:11, MARKIMS-ÖRSTA 1:2, 1:3 och 1:4 har grannhörts.
Ingen erinran har inkommit.
Miljöavdelningen har remitterat angående vatten och avlopp.
Miljöavdelningen bedömer att avlopp kommer att kunna lösas och att det är tämligen goda 
uttagsmöjligheter, urberg enligt SGU:s karta.
Mark ska enligt 2 kap 2 § PBL användas för det eller de ändamål som den är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning.
När bedömning görs ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden. En utbyggnad av bebyggelse ska främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder, en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och en god ekonomisk tillväxt och en 
effektiv konkurrens.
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och 
kulturvärdena på platsen.
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Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-17
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Lägeskontroll
 Remissvar miljö
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§ 85
KARBY 3:207 (VADAVÄGEN 3) Ansökan om bygglov för nybyggnad av två 
padelbanor utomhus, Dnr SHBG 2021-000463 (BMN 2021.057)
Ärendet avser: fastighetsbeteckning KARBY 3:207
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för två padelbanor.
Avgiften för bygglovet är 23 650 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och bedöms uppfylla de krav för 
bygglov enligt 9 kap 30 § PBL.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två padelbanor utomhus. Aktuell placering ligger 
inom detaljplan 1-ÖSN-383, ändamål Ri = Område får användas för idrottsändamål och 
därmed samhörigt ändamål.
Ärendet har kungjorts i tidningen Mitti Vallentuna 03-06-2021.
Ägare till fastigheterna BROLLSTA 1:11, KARBY 1:176, 1:177, 1:179, 1:182 har erinringar 
mot sökt åtgärd.
Samtliga erinringar påtalar brist på parkeringsplatser och närheten till befintliga bostäder, 
fastighetsägarna är oroade över ljud och bullernivåer från den tänkta anläggningen.

Yrkanden

Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-18
 Tjänsteskrivelse bygglov 2021
 Situationsplan
 Fasadritning
 Yttrande KARBY 3_182
 YTTRANDE KARBY 3_177
 YTTRANDE KARBY 3_179
 Yttrande KARBY 1_379
 Yttrande KARBY 3_176
 Yttrande BROLLSTA 1_11
 Yttrande BROLLSTA 1_11 (2)
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§ 86
GARNS-EKSKOGEN 1:313 (BJÖRNMOSSEVÄGEN 9) Tillsyn - Påbörjat utan 
startbesked fritidshus , Dnr SHBG 2021-000549 (BMN 2021.064)
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§ 87
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2021.005-45  Godkännande av förrättning, avstyckning från Kårsta-Gillberga 6:1
 BMN 2021.007-12  Bygglovsavdelningens delegationslista 2021-06-02 till 2021-08-11
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§ 88
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2020
  Kommunfullmäktige, Revidering av servicepolicy
  Kommunfullmäktige, Kommunplan 2022-2024
  Plan- och miljöutskottet, Avfallshantering i kommunens verksamheter
 BMN 2021.014-3  Kommunfullmäktige, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna 

kommun
  Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2020 årsbokslut
 BMN 2021.032-3  Länsstyrelsens delbeslut gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av skola på fastigheten Bällsta 2:1087 i Vallentuna kommun; nu fråga om 
inhibition, dnr 36439-2021, (SHBG 2021-000068)

  Överklagande till Länsstyrelsen gällande anmälan om krossning av bergmaterial på 
fastigheten Brollsta 1:13, BMTN-2021-1098

  Beslut från Länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad 
av parhus m.m. på fastigheten Karby 3:102, 403-7567-2021 (SHBG 2020-000841)

 BMN 2019.065-4  Dom från Nacka tingsrätt, Förhandsbesked och strandskyddsdispens för 
uppförande av fritidshus på fastigheten Stångberga 1:10, 3084-21

  Överklagande av bygglov för padelbanor på Össeby IP Brottby (Dnr. SHBG 2021-
000463)

 BMN 2021.046-3  Överklagande avseende bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (6 lgh) 
på Kårsta-Rickeby 2:13 (SHBG 2021-000329)

 BMN 2020.063-4  Beslut, överklagande av avgift för förhandsbesked Ösby 5:1: 
Länsstyrelsen avslår överklagandet

 BMN 2021.046-4  Komplettering av överklagande av bygglov, Kårsta Rickeby 2:13
  Protokoll, ansökan om att överklaga lagakraftvunnet bygglov, Karby 3:92: Mark- och 

miljööverdomstolen avvisar ansökan
  Beslut, överklagande bygglov för nybyggnad av garage med carport, Stora Mällösa 1:37: 

Länsstyrelsen avslår överklagandet
  Avvisat av överklagande av mark- och miljödomstolen i mål nr P 3464-21; nu fråga om 

prövningstillstånd: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd
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