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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt mötesrum kl. 18:00-18:30

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) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande 
ersättare

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

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Sandra Wargclou (Miljöchef), 
Tobias Pettersson (Avdelningschef Kart- och mät), Senad Glamocak 
(Bygglovschef), Johanna Attlerud (Stabschef), Annica Brozin

Paragrafer §§89-108

Justerande Anette Karlsson (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 Anette Karlsson (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§89 Val av justerare
§90 Fastställande av dagordning
§91 Verksamheten informerar
§92 Tertialuppföljning januari-augusti för bygg- och miljötillsynsnämnden
§93 Sammanträdesplan 2022
§94 Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2022-2024
§95 Taxa för miljöbalkens område från 2022 och timtaxa för bygg- och miljö.
§96 Ändring av tillsynsplan 2021

§97 Beslut att avsluta anmälningsärende gällande nyttjande av avfall för 
anläggningsändamål

§98 LINDÖNÄS 5:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus o 
två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2021–000461

§99
MOLNBY 4:1 (MOLNBYVÄGEN 47) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 lgh LSS/ 
gruppbostad och parkering (ändring av beviljat bygglov 2020-000360) BYA/BTA 
520,8 kvm, Dnr SHBG 2021-000497

§100 RÖRBY 3:12 (ANGARNS-RÖRBY 210) Bygglov för nybyggnad av stall, skrittmaskiner 
och uteboxar BYA 1527 kvm BTA 1762 kvm, Dnr SHBG 2021-000618

§101 SOLSTA 7:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus, Dnr 
SHBG 2021-000107

§102 TORSHOLMA 1:10 (TORSHOLMA 36) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
två enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000532

§103

VALLENTUNA-ÅBY 1:170 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 3 st 
byggnader, 39 lgh BYA 1 753 kvm, BTA 3 799 kvm samt cykeltak, förråd, pergola, 
plank och anordnande av parkeringar (ändring av lov SHBG 2020-000349), Dnr SHBG 
2021-000589

§104 VIGGEBY 3:1 (VIGGEBY 8) Förhandsbesked för nybyggnad av Sporthall/padelhall, 
Dnr SHBG 2021-000165

§105 ÖSBY 2:17 (SPÅNLÖT 4) Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 
2021–000608

§106 VALLENTUNA-NYBY 1:241 (BJÖRKTRASTVÄGEN 11) Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, Dnr SHBG 2021-000310

§107 Redovisning av delegationsbeslut
§108 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 89
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Anette Karlsson (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 90
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 91
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Personalläget på bygglovsavdelningen
 Atom - nytt sätt att skicka påminnelser
 Covid  -19

5 / 31

Comfact Signature Referensnummer: 20747SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 92
Tertialuppföljning januari-augusti för bygg- och miljötillsynsnämnden 
(BMN 2021.020)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner tertialuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

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

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

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, 2021-09-08 Tertialuppföljning januari-augusti 2021, BMN
 Tertialrapport januari-augusti 2021, BMN
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 93
Sammanträdesplan 2022 (BMN 2021.062)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden fastställer sina sammanträdesdagar för år 2022 enligt 
följande:

Nämnd - 18 januari, 15 februari, 15 mars, 26 april, 17 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 
25 oktober, 22 november, 20 december.

Nämndens sammanträden börjar klockan 18:00.

Presidiemöte – 13 januari, 10 februari, 10 mars, 21 april, 12 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 
september, 20 oktober, 17 november, 15 december.

Presidiets sammanträden börjar klockan 15.00.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer bygg- och miljötillsynsnämnden sammanträdesplan för kommande år. 
Nämnden fastställer också sammanträdesdatum för nämndens presidium. I föreslagen 
sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits i största möjliga mån 
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara. Nämnden 
sammanträder på tisdagar och presidiet sammanträder på torsdagar.

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, 2021-07-26, Sammanträdesplan
 Sammanträdesplan BMN 2022 - förslag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 94
Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2022-2024 (BMN 
2021.001)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2022-2024.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2022-2024 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:

• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål
• Indikator/nyckeltal
• En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
• En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2022-2024 upprättat ett 
förslag till bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan för 2022-2024.

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, 2021-08-27, verksamhetsplan 2022-2024 BMN
 Verksamhetsplan 2022-2024 BMN, förslag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

§ 95
Taxa för miljöbalkens område från 2022 och timtaxa för bygg- och miljö. 
(BMN 2021.068)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att
1. godkänna taxan och föreslår för Kommunfullmäktige att fastställa behovsbaserad taxa inom 
miljöbalkens område enligt bilagor.
2. Föreslå för Kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för bygglov och miljöbalkens 
tillsynsområde för år 2022 till 1340 kr/timme.

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en modell för taxa inom
miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för
kommunerna att prioritera tillsyn där behovet är som störst.

Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö. För att detta ska uppnås är det
viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger
kommunerna verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss
verksamhet och tydligare koppla avgiften till behovet.

Taxemodellen består av flera olika delar.

1: Taxebestämmelser, juridiskt underlag.
2: Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning mm)
3: Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta avgifter.
4: Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade tillsynsintervall.
5: Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn.

Miljösamverkan i Stockholms län har tillsammans arbetat fram modellen med utgångspunkt 
från SKR:s förslag. Under 2021 har fyra kommuner i länet, varav Vallentuna är en av dem, 
provat taxemodellen och denna uppdatering innehåller förändringar gällande ny lagstiftning 
inom avfallsområdet, ändring av rubriker som kan anses missvisande, nya 
lagstiftningsområden och framförallt en förändring i avgiftsnivån för lantbrukstillsynen. Efter 
dialog med LRF föreslås att taxan för lantbrukare regleras så att alla verksamheter som är en 
U- verksamhet (ej anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet) betalar en timavgift efter tillsyn 
(under 2021 har de haft en årlig avgift på 3 timmar). De verksamheter som är C-verksamhet 
(anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter) enligt miljöbalken betalar en årlig avgift 
motsvarande 4 timmar per år (under 2021 har de haft en årlig avgift på 6 timmar per år). 
Skillnaden gentemot andra verksamhetsutövare och branscher kan förklaras med att 
lantbrukare har många tillsynsmyndigheter som kontrollerar dem.

Den nya behovsstyrda taxemodellen är:

Gemensam: Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

Integrerad: Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering

Lika: Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter

Lättanvänd: Den är i Excel, följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen

Annorlunda: Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.

I den behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan. Det finns en
tydligare koppling till behovsutredningen. Riskbedömningen sker i
behovsutredningen, inte i taxan. Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen
som ska bedömas.

Tillsynsbehovet anges på branschnivå i bilaga 2 och 3.

I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta
årliga avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett
viktigt underlag för att fylla i Excel bladet, taxebilaga 2-3 datafliken, och skapa taxebilaga 2.

I Vallentuna kommun föreslås årlig avgift på flertalet verksamheter då det skapar en god 
planering och stabil budget för den tillsyn som kommunen har ansvar för att utföra.

Taxebilaga 3 - timavgifter

Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för vissa branscher i Excel bladet, taxebilaga 
2-3 datafliken. För verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. 
Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i Excel bladet för bilaga 3.

I taxan finns också en bilaga som reglerar verksamheter med sporadiskt tillsynsbehov.
Det är verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter genomförd tillsyn
och där behovet av tillsyn är sp0radiskt (mindre behov än vart tredje år eller tillsyn
vid behov).

I samband med att Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan räknas även en ny timtaxa ut 
som ska beslutas av Kommunfullmäktige. Vallentuna kommun använder sig av SKRs mall för 
uträkning av timtaxa. Det är samma mall som används för både bygglov och miljö och 
timtaxan föreslås vara densamma för bygglovsområdet och för miljöbalkens område.

För att räkna ut handläggningskostnad per timme har kommunens bygg- och miljöenhet tagit 
fram en kostnad i kronor per år och en tid i timmar per år. Kostnaden utgörs av kommunens 
genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom myndighetsområdet. Denna 
kostnad består av summan i tre olika delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader 
(kostnader som hamnar på varje handläggare som del av förvaltningen så som hyra, städ, 
administration mm.) och myndighetsspecifika kostnader (nämnd, provtagning, 
myndighetsspecifika datasystem).
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

Tiden utgörs av den tiden i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning.

När de olika parametrarna redovisats i mallen hamnar timavgiften för bygglovsområdet och 
miljöbalksområdet på 1340 kr/timme från år 2022. Därefter, för varje år, har bygg- och 
miljötillsynsnämnden sedan möjlighet att höja taxan enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning 
av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Som en jämförelse redovisas några kommuners timtaxa inom bygg- och miljöområdet
för 2021 nedan. De flest kommuner höjer värdet med PKV inför 2022 som ligger på 2,2 %.
Timavgifter för några kommuner i länet 2021.

Bygglov

Waxholm - 1300 kr
Uppsala - 1232 kr
Solna - 1400 kr
Nacka - 1260 kr
Huddinge - 1333 kr
Vallentuna – 1300 kr

Miljö

Norrtälje – 1290 kr
Sollentuna – 1400 kr
Upplands-Väsby – 1300kr
Upplands-Bro – 1280 kr
Österåker – 1315 kr
Vallentuna 1300 kr

Taxemodellen är byggd i Excel för att lätt kunna sortera och välja olika valbara
möjligheter. Respektive flik i taxemodellen är omgjord till PDF för att kunna läsas i
nämnd, KS och KF. Det som kommer visas utåt mot kund är taxebestämmelser,
taxebilaga 1, taxebilaga 2, taxebilaga 3 och sporadisk tillsyn. De övriga dokumenten är
den modell som skapar dessa bilagor. Summan i taxebilaga 1 bygger på det antal timmar som 
ansöknings/anmälnings/tillsynsärenden beräknas ta i tid, framgår av taxebilaga 1 datafliken, 
gånger den timavgift som beslutats av Kommunfullmäktige. Om bygg- och 
miljötillsynsnämnden använder möjligheten som finns i taxan att höja timavgiften med

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28

Referensnummer för signaturer:

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 - taxa inom miljöbalkens område från 2022
 taxebilaga 1 datafliken
 taxebilaga 1
 Taxebilaga 2-3 datafliken
 taxebilaga 2
 taxebilaga 3
 taxebilaga sporadisk tillsyn

12 / 31

Comfact Signature Referensnummer: 20747SE
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§ 96
Ändring av tillsynsplan 2021 (BMN 2021.067)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner uppdaterad tillsynsplan miljöbalken
2021, enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden har 2021-02-22 med diarienummer BMN 2021.011

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 - ändring av tillsynsplan 2021
 uppdaterad tillsynsplan miljöbalken 2021
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-09-28
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§ 97
Beslut att avsluta anmälningsärende gällande nyttjande av avfall för 
anläggningsändamål (BMN 2021.071)
Ärendet avser: Ösby 2:6
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att avsluta ärende gällande anmälan om användning 
av avfall för anläggningsändamål på fastighet Ösby 2:6 utan krav på ytterligare åtgärder.

Ärendebeskrivning
Nämnden har till uppgift att fatta ett beslut i ett anmälningsärende härrörande från 2014 
gällande nyttjande av avfallsmassor i anläggningsändamål. Ärendet startade redan i mitten av 
januari 2014 då miljöavdelningen erhöll klagomål avseende en pågående utfyllnad på 
fastigheten Ösby 2:6. Efter kontakt med fastighetsägaren inlämnades en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet och den 12 juni 2014 fattades ett delegationsbeslut rörande anmälan. 
Beslutet överklagades upp till mark- och miljödomstolen och i domen som följde 
återförvisades ärendet till Vallentuna kommun för vidare handläggning. Domstolen fann att 
underlaget inte var tillräckligt för att fatta beslut i ärendet.

I den vidare handläggningen av ärendet förelade miljöavdelningen fastighetsägaren tillika 
anmälaren (hädanefter kallad anmälaren) att inkomma med kompletteringar samt en 
provtagningsplan för de massor som berör anmälningsärendet. Även detta beslut överklagades 
upp till Länsstyrelsen i Stockholms län som den 3 juni 2020 fattade sitt beslut gällande 
kompletteringar. Den 23 september 2020 inkom anmälaren med efterfrågade kompletteringar 
och den 19 augusti 2021 inkom anmälaren med slutredovisningen av de provtagningar som 
skett under våren 2021.

Vid bedömning av anmälningar gällande användning av avfall för anläggningsändamål, är det 
främst risken för förorening som avgör hur ärendet handläggs. Naturvårdsverket har i sin 
handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsändamål”, sammanställt ett antal faktorer 
för att underlätta riskbedömningen. Dessa faktorer kan användas som indikatorer på graden av 
föroreningsrisk, t.ex. föroreningshalten i massorna som ska användas, storleken på området 
som ska fyllas ut, skyddet för markmiljön, bakgrundshalter samt behov av försiktighetsmått 
och omgivningskontroll. Dessa indikatorer ska ligga till grund för tillsynsmyndighetens 
samlade bedömning av föroreningsrisken.

I och med den inlämnade slutredovisningen bedömer miljöavdelningen att ärendet tillräckligt 
utrett för att gå till beslut i anmälningsärendet. Anmälaren har då redovisat resultat från 
analyser av dricksvatten, totalhalter av föroreningar i avfallsmassor, lakhalter av föroreningar 
i avfallsmassor, en ytvattenutredning, en inmätning av markhöjder samt en förenklad 
riskbedömning gällande de avfallsmassor som nyttjats.

Miljöavdelningen har vidare bedömt att anmälaren har ett reellt syfte för de utfyllnader som 
genomförts på fastigheten samt att de mängder som påförts är rimliga för att uppnå de syften 
anmälaren hade. Föroreningsrisken bedöms som ringa och genomförd riskbedömning visar att 
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det inte föreligger oacceptabla risker med att låta massorna ligga kvar. Miljöavdelningen 
bedömer att anmälaren fullgjort sin anmälningsplikt och finner det oskäligt att förelägga 
anmälaren med ytterligare krav på utredningar eller omgivningskontroller.

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, 2021-09-08, Beslut att avsluta ärende gällande nyttjande av avfall 

för anläggningsändamål
 Bilaga A
 Bilaga B
 Bilaga C
 Bilaga D
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§ 98
LINDÖNÄS 5:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus o två komplementbyggnader, Dnr SHBG 2021–000461 
(BMN 2021.069)
Ärendet avser: LINDÖNÄS 5:1
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Villkor:
Kulturförvaltningens förslag på gestaltning och färgsättning ska beaktas inför ansökan om 
bygglov. Kulturförvaltningen ska även remitteras inför bygglov.

Miljöavdelningen yttrande och riktlinjer ska följas inför ansökan om avlopp.

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

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 2021-461
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20212
 enkel_karta_lokalisering_av_önskade_tomtavstyckning
 Situationspalan-exploateringsplan_del_av_Lindönäs_5_1,_21-01-14
 Foto 2. Visar ytan som förhandsbeskedet avser. 20210623
 Foto 1. Visar närliggnde bebyggelse
 Situationsplan_VA_del_av_Lindönäs_5_1
 Remissvar miljöavd  2021-461
 Remissvar  utan erinran-kulturavd
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§ 99
MOLNBY 4:1 (MOLNBYVÄGEN 47) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
6 lgh LSS/ gruppbostad och parkering (ändring av beviljat bygglov 2020-
000360) BYA/BTA 520,8 kvm, Dnr SHBG 2021-000497 (BMN 2021.075)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL samt 6 kap 2 § plan- och byggförordningen, PBF att bevilja bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus/LSS boende samt komplementbyggnad och anordnande av 
parkering.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Amir 
Azizian.

Avgiften för bygglovet är 54 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och 
byggförordning (2011:338), PBF.

Ansökt åtgärd bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL och 6 kap 2 § PBF. 
Vidare bedöms att kraven enligt 2 kap. och utformningskraven i 8 kap. PBL uppfylls.

Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan 2040.

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 2021-09-08, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 lgh LSS/ 

gruppbostad och parkering (ändring av beviljat bygglov 2020-000360) BYA/BTA 
520,8 kvm

 tjänsteskrivelse bygglov12
 Situationsplan
 Planritning
 Fasadritningar sydost och nordost
 Fasadritningar nordväst och sydväst
 Sektionsritning
 markplaneringsritning
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 Bullerutredning
 Yttrande från Roslagsvatten
 Yttrande från socialförvaltningen
 Yttrande från Region Stockholms trafikförvaltning
 Yttrande från mark- och exploateringsavdelningen
 Yttrande från planavdelningen
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§ 100
RÖRBY 3:12 (ANGARNS-RÖRBY 210) Bygglov för nybyggnad av stall, 
skrittmaskiner och uteboxar BYA 1527 kvm BTA 1762 kvm, Dnr SHBG 
2021-000618 (BMN 2021.074)
Beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av två stallbyggnader, två skrittmaskiner 
och uteboxar.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Fredrik Elbajari.

Avgiften för bygglovet är 96 200 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
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.

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 2021-09-08, Bygglov för nybyggnad av stall, skrittmaskiner 

och uteboxar BYA 1527 kvm BTA 1762 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov13
 Situationsplan
 Fasadritningar stallbyggnad 31
 Fasadritning stallbyggnad 37
 Planritning stallbyggnad 37
 Planritning stallbyggnad 31
 Sektionsritning stallbyggnad 37
 Sektionsritning stallbyggnad 31
 Plan- och sektionsritning skrittmaskin
 Fasad-, plan- och sektionsritning uteboxar
 Remissvar från miljöavdelningen
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§ 101
SOLSTA 7:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två 
enbostadshus, Dnr SHBG 2021-000107 (BMN 2021.072)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

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

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.

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

Åtgärden är även förenlig med kommunens översiktsplan 2040, Vallentuna kommun som 
blev antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018.

Åtgärden är förenlig med de riktlinjer för bebyggelseutveckling på landsbygd som anges i 
översiktsplanen.

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 2021-09-08, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 

två enbostadshus
 tjänsteskrivelse förhandsbesked2
 Situationsplan
 Remissvar från miljöavdelningen
 Kompletterande remissvar från miljöavdelningen
 Yttrande från berörd sakägare
 Yttrande från berörd sakägare (2)
 Yttrande från berörd sakägare (3)
 Sökandens bemötande av inkomna yttranden från berörda sakägare
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§ 102
TORSHOLMA 1:10 (TORSHOLMA 36) Ansökan om förhandsbesked för 
uppförande av två enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000532 (BMN 
2021.073)
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.

Ingen avgift tas ut för beslutet då Länsstyrelsen har återförvisat ärende för fortsatt 
handläggning.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL.

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

Åtgärden är även förenlig med kommunens översiktsplan 2040, Vallentuna kommun som 
blev antagen av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018.

Åtgärden är förenlig med de riktlinjer för bebyggelseutveckling på landsbygd som anges i 
översiktsplanen.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse 2021-09-08, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 

två enbostadshus
 tjänsteskrivelse förhandsbesked1
 Situationsplan
 Remissvar från miljöavdelningen
 Remissvar från trafikverket
 Yttrande från berörda sakägare
 Bilaga till yttrande
 Bilaga till yttrande (2)
 Bilaga till yttrande (3)
 Kompletterande svar från trafikverket
 Kompletterande svar från miljöavdelningen
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§ 103
VALLENTUNA-ÅBY 1:170 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, 3 st byggnader, 39 lgh BYA 1 753 kvm, BTA 3 799 kvm 
samt cykeltak, förråd, pergola, plank och anordnande av parkeringar 
(ändring av lov SHBG 2020-000349), Dnr SHBG 2021-000589 (BMN 
2021.076)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 b punkt 1 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL att bevilja bygglov för uppförande av tre flerbostadshus samt 
cykeltak, förråd, pergola, plank och anordnande av parkeringar.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Thomas Lennartson.

Avgiften för bygglovet är 93 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
För prövningen gäller bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL samt plan- och 
byggförordning (2011:338), PBF.

Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser men avvikelsen bedöms vara liten och 
förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap. 31 b punkt 1 §.

Avvikelserna består av att parkeringar placeras på mark som inte får bebyggas enligt 
planbestämmelserna samt att kravet på att minst en tredjedel av parkeringsbehovet för 
bostäder i flerfamiljshus (exklusive besöksparkering) ska anordnas i underjordiskt garage, inte 
uppfylls.

Då Vallentuna kommuns parkeringsnorm uppfylls via parkeringar ovan mark samt att endast 
ett fåtal parkeringar placeras på mark betecknad ”g” som innebär gemensamhetsanläggning, 
gör bygglovsavdelningen bedömningen att avvikelserna är små och förenliga med 
detaljplanens syfte.

Enligt tillgänglighetutlåtande uppfylls utformningskraven förutom på en punkt, då det är 
längre än 50 meter från Hus 3 till underjordsbehållare för sopor. Med stöd av 1 kap. 21 § BBR 
kan det medges mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning. Byggnadsnämnden 
får i enskilda fall medge mindre från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att 
det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och 
att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. (BFS 2011:26).

Mot denna bakgrund bedömer bygglovsavdelningen att ansökan uppfyller de krav som ställs i 
2 kap. 6 och §§ och 8 kap. 1 och 9 §§ plan- och bygglagen.
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Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse 2021-09-09, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus, 3 st byggnader, 39 lgh BYA 1 753 kvm, BTA 3 799 kvm samt cykeltak, 
förråd, pergola, plank och anordnande av park

 tjänsteskrivelse bygglov12
 Situationsplan A-00-1-002
 Fasadritning Hus 1 A-00-3-101
 Fasadritning Hus 2 A-00-3-201
 Fasadritning Hus 3 A-00-3-301
 Planritning Hus 1 plan 1 A-00-1-101
 Planritning Hus 1 plan 2 A-00-1-102
 Planritning Hus 1 plan 3 A-00-1-103
 Planritning Hus 1 plan 4 A-00-1-104
 Takplan Hus 1 A-00-1-105
 Planritning Hus 2 och 3 entrévåning A-00-1-201
 Planritning Hus 2 och 3 plan 2 A-00-1-202
 Planritning Hus 2 och 3 plan 3 A-00-1-203
 Takplan Hus 2 och 3 A-00-1-204
 Sektionsritning Hus 1 A-00-2-
 Sektionsritning Hus 2 och 3 A-00-2-201
 Sektionsritning Hus 1, 2 och 3 L 16.2–0001
 Plan- och fasadritning pergola, cykeltak och förråd L 18.6–0002
 Plan, fasad- och sektionsritning cykeltak och plank L 18.6-0001
 Markplaneringsritning L 16.1–0001
 Färgsättningsbeskrivning
 Intyg tillgänglighet
 Lägenhetsfördelning och ytor
 Situationsplan avfallshantering A-00-1-001
 Remissvar Storstockholms brandförsvar
 Remissvar från miljöavdelningen
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§ 104
VIGGEBY 3:1 (VIGGEBY 8) Förhandsbesked för nybyggnad av 
Sporthall/padelhall, Dnr SHBG 2021-000165 (BMN 2021.077)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen (2010-900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Beslutet fattas med 
hänvisning till att områdets markanvändning måste prövas genom planläggning i enlighet med 
4 kap 2 § PBL.

Avgiften för beslutet är 15 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). 
Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden inte är förenlig med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till 
omgivningen enligt 2 kap PBL. Vidare anses byggnadsverkets användning få en betydande 
inverkan på omgivningen och det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

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

Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse 2021-09-09, Förhandsbesked för nybyggnad av 

Sporthall/padelhall
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20211
 Situationsplan
 Yttrande från mark- och exploateringsvadelningen
 Yttrande från gatu- och parkavdelningen
 Yttrande från planavdelningen
 Yttrande från berörd sakägare
 Yttrande från berörd sakägare (2)
 Yttrande från berörd sakägare (3)
 Yttrande från berörd sakägare (4)
 Yttrande från berörd sakägare (5)
 Yttrande från berörd sakägare (6)
 Yttrande från berörd sakägare (7)
 Yttrande från berörd sakägare (8)
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 Yttrande från berörd sakägare (9)
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§ 105
ÖSBY 2:17 (SPÅNLÖT 4) Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 
Dnr SHBG 2021–000608 (BMN 2021.070)
Ärendet avser: ÖSBY 2:17
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 00 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura sänds ut separat.

Ärendebeskrivning
Sökande, John Lars Sjöström Dalagatan 44A 113 24 Stockholm, ansökte 2021-06-15 om 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

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

Fastigheten är avstyckad 2008 för ändamålet men har inte längre något giltigt förhandsbesked. 
Det ”förlängdes” ytterligare 2010 och giltighetstiden var till 2012.

Som remissinstans har miljöavdelningen blivit hörda. Miljöavdelningen har informerat om 
riktlinjer som gäller inför avloppsansökan och anger att vatten behöver borras för att 
säkerställa vattentillgången.

Angränsade bostad har 420 l/tim. och nästa närmaste bostad ligger ca 250 meter bort varför 
borrning efter vatten inte bedöms vara nödvändig i detta ärende.

Berörda sakägare/fastigheter är: Ösby 2:3 och 2:16 och är hörda mellan 2021-07-07 och 2021-
08-16. Ingen erinran mot förslaget har inkommit.

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.

Hela tjänsteskrivelsen finns i sin helhet bifogad till denna del av tjänsteskrivelsen.
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Yrkanden
Ordförande Elwe Nilsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse shbg 2021-608
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Ösby 2-17 orieteringskarta
 Ösby 2-17 karta
 Foto 1. 20210629
 Foto 2-20210629
 Foto 3- 20210629
 Remissvar miljöavd
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§ 106
VALLENTUNA-NYBY 1:241 (BJÖRKTRASTVÄGEN 11) Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2021-000310 (BMN 2021.065)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. Beslutet fattas med hänvisning till att 
åtgärden inte uppfyller kraven i 2 kap. 6 § punkt 1 PBL.

Avgiften för beslutet är 6 150 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendebeskrivning
Åtgärden bedöms inte uppfylla de krav som följer av 2 kap. 6 § punkt 1 PBL då föreslagen 
åtgärd inte utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan.

Enligt detaljplanens beskrivning ska småhusen utformas med god arkitektonisk helhetsverkan 
(samordning och variation) mot Ekebyvägen samt mot lokalgator på kvartersmark. Gatorna 
ska utformas som tydliga ”rum” avgränsade av huvudbyggnadernas fasader. Kompletteringar 
såsom utbyggnader ska utföras på enhetligt sätt i samklang med bostadshusens karaktär. Det 
är därmed inte förenligt med detaljplanens syfte att utföra tillbyggnader mot gaturummet och 
några sådana tillbyggnader har inte tidigare utförts vilket innebär att området fortfarande har 
en enhetlig gestaltning.

Vidare anser bygglovsavdelningen att det är möjligt att utnyttja byggrätten på ett planenligt 
sätt, på andra delar av bostadshuset, där en tillbyggnad även skulle vara förenlig med 2 kap. 6 
§ punkt 1 plan- och bygglagen.

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, 2021-08-12, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus BYA/BTA 22 

kvm
 Tjänsteskrivelse bygglov 2021
 situationsplan
 plan- och sektionsritning
 Fasadritningar
 Skrivelse från sökanden
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§ 107
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2021.005-53  Delegationsbeslut enligt B5.1, underrättelse om beslut i avslutad 

lantmäteriförrättning samt godkännande av förrättning, avstyckning från Ubby 1:8 (AB21846)
 BMN 2021.007-13  Miljöavdelningens delegationslista, 2021-06-02 till 2021-09-07
 BMN 2021.007-14  Delegationslista Bygglovsavdelningen 2021-08-12 till 2021-09-09
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§ 108
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  Överklagande gällande faktureringsavgift (BMTN-2020-364)
 BMN 2021.032-4  Beslut, överklagande av bygglov för skola, Bällsta 2:1087
 BMN 2019.052-18  Slutligt beslut gällande fråga om förhandsbesked på fastigheten Stora 

Mällösa 1:12 i Vallentuna kommun; nu fråga om prövningstillstånd, mål nr. P 1323-21
  Beslut i överklagande av föreläggande om ansvar för förorenat område på fastigheterna 

Karby 4:1 och 4:8, Vallentuna kommun, samt debitering av tillsynsavgift enligt miljöbalken
  Beslut i ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall (562-5754-2018)
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