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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

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

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

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

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Sandra Wargclou (Miljöchef), 
Senad Glamocak (Bygglovschef), Johanna Attlerud (Stabschef), Martin 
From (Nämndsekreterare), Lejla Rizvani (Handläggare), Issa Beroula 
(Bygglovskoordinator)

Paragrafer §§109-120

Justerande Sven-Olof Ekström (S)

Plats och tid för 
justering

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

Sekreterare Martin From

Ordförande Elwe Nilsson (M)

Justerande Sven-Olof Ekström (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§109 Val av justerare
§110 Fastställande av dagordning
§111 Verksamheten informerar
§112 Beslut om att upphäva föreläggande samt att avsluta ärende

§113 SÖDERHALL 4:13 (KULLÄNGEN 8) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus BY/BTA 
152/234 kvm och installation av eldstad, Dnr SHBG 2021-000634

§114 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus o 
komplementbyggnad, Dnr SHBG 2021–000572

§115 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två 
komplementbyggnader

§116 SUNDBY 17:2 (SUNDBY 81) Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus BYA/BTA 
1 144 kvm och stallbyggnad BYA/BTA 441 kvm, Dnr SHBG 2021-000667

§117 KUMLA 1:58 (LJUNGBYVÄGEN 8) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
ridhall/lagerhall BYA /BTA 1 350 kvm, Dnr SHBG 2021-000687

§118
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:49 (GÄRDESVÄGEN 13) Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus BYA 495 kvm /BTA 2398 kvm och anordnande av 8 parkeringsplatser  
Dnr SHBG 2021-000678

§119 Redovisning av delegationsbeslut
§120 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 109
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 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 110
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande ärende lyfts ur dagordningen:
BÄLLSTA 2:369 (DRAGONVÄGEN 13) Bygglov för nybyggnad av garage (BYA 45m²), 
Dnr SHBG 2021–000370
 
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.

4 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 22409SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 111
Verksamheten informerar
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande: 

 Stängning av gamla ärenden
 Personalläget på miljöavdelningen
 Utsläpp i Okvistaområdet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 112
Beslut om att upphäva föreläggande samt att avsluta ärende (BMN 
2021.078)
Adress: Hasseluddsvägen 29-33 Fastighet: Kragsta 1:7
 
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar att:
1. upphäva tidigare beslut om föreläggande med diarienummer (dnr) 2017-736, beslutsdatum 
2018-04-27 (se bilaga 1),
2. avsluta ärende dnr 2020-15, beslutsdatum 2020-06-16 (se bilaga 2),
3. beslutet ska gälla även om det överklagas.

Lagstöd
Beslutet är fattat med stöd av:
Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 3 § samt 26 kap. 9 §§.

Ärendebeskrivning
Efter att klagomål på störande eldning på fastigheten Kragsta 1:7 inkommit till 
miljöavdelningen fattade dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om 
föreläggande om försiktighetsmått, på delegation (dnr 2017-736, beslutsdatum 2018-04-27). 
Föreläggandet innebar 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 för 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 med 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 kronor för handläggning av ärendet.

Beslutet överklagades inte, och det vann laga kraft.

27 december 2019 begärde Bror Thorén, en av fastighetens fyra delägare, att föreläggandet 
ovan helt skulle tas bort. Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutade den 16 juni 2020 (BMN 
2020.044 §50) att inte ändra föreläggandet. Nämndbeslutet överklagades. Länsstyrelsen 
upphävde det överklagade beslutet den 19 maj 2021 och återförvisade ärendet till bygg- och 
miljötillsynsnämnden för vidare handläggning (se bilaga 3).
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

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, 2021-10-05, Beslut om att upphäva föreläggande samt att avsluta 

ärende
 Bilaga 1 Delegationsbeslut beslutsdatum 2018-04-27
 Bilaga 2 Nämndbeslut 2020-06-16
 Bilaga 3 Beslut från Länsstyrelsen
 Bilaga 4 Mejl från klagande 2019-10-07
 Bilaga 5 Beslutsförslag till nämnd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 113
SÖDERHALL 4:13 (KULLÄNGEN 8) Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus BY/BTA 152/234 kvm och installation av eldstad, Dnr SHBG 
2021-000634 (BMN 2021.059)
Fastighet: Karby 4:13
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och installation av 
eldstad.
För att genomföra åtgärden krävs tekniskt samråd och en kontrollansvarig. Kontrollansvarig 
för projektet är Magnus Stålbrandt. Certifierad med behörighetsnummer SC0400-16 
(certifierad till 2026-05-29).
Avgiften för bygglovet är 46 150 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 
eller 3 § PBL, och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 
17 och 18 §§ PBL i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus BY/BTA 152/234 kvm och installation 
av eldstad. Aktuell placering ligger utom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är idag 
obebyggd, den styckades av från Söderhall 4:10 2009-11-24 enligt beviljat förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus.
Eftersom sökt åtgärd ligger utom detaljplanelagt område har ägarna till Söderhall 4:10 och 5:8 
underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.
Inga synpunkter/yttranden har inkommit.
Ärendet har remitterats till miljöavdelningen.
Tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten Söderhall 4:13 utfärdades 2021-06-24.
Miljöavdelningen påpekade att det råder mindre goda uttagsmöjligheter, urberg. För 
dricksvatten. Borrning för vatten är utförd. Flöde på 1000 liter/timme enligt protokoll.

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, 2021-10-05
 Tjänsteskrivelse bygglov 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

 Situationsplan
 Fasadritningar
 Plansektionsritning
 Markplanering
 Remissvar miljö
 Borrprotokoll

9 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 22409SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 114
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus o 
komplementbyggnad, Dnr SHBG 2021–000572 (BMN 2021.081)
Ärendet avser: Fastarby 1:21
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

Åtgärden bedöms följa riktlinjerna för bebyggelseutveckling på landsbygd som framgår i 
gällande översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 27 
augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Ärendet granskades och erforderliga remisser skickades. Platsbesök skedde tillsammans med 
kommunantikvarie 2021-06-29.

Remisser skickades till kulturförvaltningen, miljöavdelningen, länsstyrelsen, kommunens 
ekolog och slutligen berörda sakägare.

Kulturförvaltningen hördes med anledning att fastigheten ligger inom område av lokalt 
utpekade kulturmiljövärden. Antikvarie har sammanfattningsvis svarat att åtgärden kan 
tillåtas och informerat vilka värden gällande gestaltning och färgsättning som ska beaktas 
inför kommande bygglov.

Miljöavdelningen hördes för bedömning av vatten och avlopp. Sammanfattningsvis bedöms 
avlopp kunna ordnas och vattentillgången enligt en enskild dricksvattentäkt i närheten visar 
en vattenmängd på 750 l/h. Varför ingen provborrning bedöms vara nödvändig i detta skede.

Länsstyrelsen i Stockholms län hördes med anledning av fornlämningar på fastigheten. 
Länsstyrelsen har tagit del av insända handlingar och har inget att erinra ur 
fornlämningssynpunkt. En mindre arkeologisk utredning har utförts 2014 på platsen för de 
planerade byggnaderna. Länsstyrelsen hade efter utredningen inget att erinra ur 
fornlämningssynpunkt om den då planerade byggnationen på samma plats.

Kommunens ekolog hördes med anledning av att delar av fastigheten berördes av värden som 
tagits upp i naturkatalogen. Ekologen har upplyst att sökande måste anpassa sig efter och 
bevara de värden som finns på plats enligt Artportal och Naturkatalog.

Berörda sakägare för fastigheter Fastarby 1:14, 1:20, 1:4 samt Gunsarby 2:1 och 2:2 är hörda 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

mellan 2021-08-19 och 2021-09-08.

En erinran från Fastarby 1:20 har inkommit. Vidare har framförts: ”Jag har inget emot att det 
blir ytterligare ett hus längs Rumsättravägen. Vill bara påpeka att kommunen tidigare sagt nej 
till byggnation på grund av områdets kulturhistoriska värde (att bevara jordbruksmark) Vi har 
haft många inbrott de senaste åren och det är bra att det blir ytterligare personer som bor här. 
Jag planerar för mina barms räkning på sikt ge möjlighet att bygga 2-3 hus på min mark. Vill 
bara framhålla om ett ok till denna byggnation ges kommer jag komma in med motsvarande 
förhandsbesked om 2-3 hus längs Rumsättravägen på min mark.”

Samtliga svar finns och handlingar finn bifogade i sin helhet till tjänsteskrivelsen. Vad som 
framkommit från Fastarby 1:20 ändrar inte ställningstagandet att bevilja förhandsbeskedet.

Ett förhandsbesked är en lokaliseringsbedömning för den åtgärd som sökts för. Det är därför 
inte möjligt att förvänta sig tillstyrkande av ett förhandsbesked förutsättningslöst innan 
förutsättningarna har granskats i det enskilda ärendet.

Vid en avvägning mellan de allmänna intressena att inte bebygga och sökandes enskilda 
intressen av att få utföra åtgärden enligt förslaget finner nämnden att det allmänna intresset 
här bör stå tillbaka för de enskilda intresset.

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.

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 202-10-06. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och komplementbyggnad.
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Översiktlig karta Fastarby 1-21
 Fastarby_1_21_förhandsbesked_tomtkarta
 Bilaga - Yttrande (skrivelse)
 wlnouitv
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Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

 remiss svar Kulturförv fastarby -1_21
 Länsstyrelsens tidigare-Fastarby, bilaga 2(17916385)
 Yttrande över remiss(17886004)
 Ortofoto 2019 Fastarby 1-21
 E-post6
 Foto 1
 Foto 2
 Foto 3
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 115
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två 
komplementbyggnader (BMN 2021.080)
Ärendet avser: GRANA 11:1
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som beslut i förhandsbeskedet, enligt 9 kap 17 §, 
Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på den 
föreslagna platsen.

Med hänvisning att åtgärden strider mot 2 kap 6 § punkt 1. PBL.

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

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

Åtgärden bedöms strida mot 2 kap 6 § punkt 1. PBL.
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.

Åtgärden är inte förenlig med riktlinjerna i översiktsplan 2040 Vallentuna kommun (antagen 
av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018) gällande ”riktlinjer för bebyggelse på 
landsbygden” punkt 5.

”Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till
brukningsvärd jordbruksmark, störningar och risker, natur- och kulturmiljövärden, 
landskapsbild, friluftslivsanspråk, möjligheten att ordna vatten och avlopp och annan hänsyn 
som behöver tas när förändringen genomförs.”

Ärendebeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 5 km väster om Vallentuna centrum och bedöms vara belägen 
inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är 6920 m² och har två större 
byggnader (byggnadsyta cirka 150m² och 200 m²) varav det ena är bostaden som är uppförd 
år 1920.

På fastigheten har det sökts ett förhandsbesked ett parhus 2013 (SHBG 2013–000059). 
Åtgärden beviljades inte och sökande överklagande beslutet till Länsstyrelsen, Mark – och 
miljödomstolen och slutligen till Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövning. 
Beslutet om avslag stod sig.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

På fastigheten finns det ett pågående tillsynsärende för ovårdad tomt och upplag (SHBG 
2020–000238). Beslut om vitesföreläggande utdömdes 2021-06-22.

Remisser är skickade till Roslagsvatten, miljöavdelningen, kulturförvaltningen, Swedavia och 
därefter till berörda sakägare.

Roslagsvatten: Med anledning av att sökande angett att det finns anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp (VA) har Roslagsvatten remitterats. Roslagsvatten har svarat att fastighet 
inte är ansluten och anslutning inte är möjlig.

Miljöavdelningen remitterades då kommunalt VA inte var möjligt. Enskilt avlopp bedöms 
vara möjligt på platsen. Miljöavdelningen anser att utredning av dricksvattnet behövs om det 
framkommer information om att grannar har dåligt vatten, för att ta reda på hur ytterligare 
dricksvattenbrunnar påverkar vattenkvalitén i befintliga brunnar. Problem med salter i 
dricksvattnet har förekommit i området.

Kulturförvaltningen hördes med anledning av att fastigheten är belägen inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Kulturförvaltningen har bland annat framfört följande: Nuvarande 
bostadshus uppfördes under 1920-talet. Fastigheten styckades av från Grana gård och var 
länge utan bebyggda grannfastigheter. Den nuvarande tomten har samma utbredning som när 
den styckades av från Grana gård år 1880 och bör därför inte styckas ytterligare. Det finns ett 
värde i att den ursprungliga tomten fortfarande är intakt och den äldre bebyggelsen har ett 
buffertavstånd till eventuella nytillskott. Med ytterligare två avstyckningar är risken att 
området upplevs trångt. På fastigheten finns en inventerad fornlämning. Väderkvarnsgrund, 6 
m diameter och 0,3-0,4 m h, bestående av ca 12 i cirkel lagda stenar, 0,6-1,0 m st. Denna 
måste
särskilt utredas och redovisas för att säkerställa att lämningen ej skadas.
Bebyggelse inom utpekad kulturmiljö omfattas av Plan- och bygglagens
varsamhetskrav, underhållskrav samt förvanskningsförbud. PBL 8 kap 13 §, 8 kap 14
§ samt 8 kap 17.

Swedavia hördes med anledning av buller. Riksintresse lågfartsflyg, utredningsområde samt 
närhet av Riksintresse flygbuller. Swedavia har svarat att de sökta byggnadernas placering är 
utanför påverkansområdet för flygbuller och ej heller utgör någon utökning eller tillkomst av 
ny tätort så har Swedavia inget att erinra mot ansökan.

Berörda sakägare på Grana 1:15, 1:18 och 8:5 är hörda mellan 2021-05-07 och 2021-05-27. 
Grana 8:5 och 1:18 har haft erinran mot förhandsbeskedet.

Sammanfattningsvis framförs oro för vattentillgången och att kvalitén kan påverkas negativt. 
Oro för att angränsande fastighet med djurhållning (hästar) kan påverka ny bebyggelse. Dålig 
sikt vid in-och utfart. Den lantliga miljön skulle förändras och mer likna ett villaområde. Att 
området styckas upp i många, små tomter skulle förstöra platsens identitet/karaktärsdrag och 
ändra landskapsbilden (avvikande arkitektur). Förtätningen blir mkt påtaglig. Det är till 
markytan stora bostadshus som ska uppföras. Det ansöks även om uppförande av Attefallshus 
till båda bostadshusen. Det finns spår av förhistorisk/historisk infrastruktur i omr. På tänkt 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

mark finns enl. Riksantikvarieämbetet en registrerade kulturhistorisk lämning L2014:2951 
(Vallentuna 375:1). Enligt sökandes handlingar kommer huset på “berget” att placeras på 
fornlämningen (Bilaga 3).
Det finns hög koncentration av registrerade fornlämningar i närmiljön enligt 
kulturförvaltningen. I kommunens planeringsinriktning står att förändringar av kulturmiljöer 
kräver förståelse för platsens historia, karaktär och funktion.

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att föreslagen bebyggelse skulle förtäta på ett icke 
önskvärt sätt. Exploateringen skulle avvika från det befintliga bebyggelsemönstret i 
näromgivningen (inom 500 meter). Befintlig bebyggelse är förlagd längst vägen på likvärdigt 
sätt och med något indragna hus. Det finns ett värde i att den ursprungliga tomten fortfarande 
är intakt och den äldre bebyggelsen har ett buffertavstånd till eventuella nytillskott.

Vattentillgången är inte redovisat hur sökande kommer försörja sökta bostäder.

Fornlämningen behöver särskilt utredas och redovisas för att säkerställa att lämningen ej 
skadas.

Sammantaget bedömer Bygg- och miljötillsynsnämnden att åtgärden strider mot 2 kap 6 § 
punkt 1. PBL.

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan.
Vid en avvägning mellan de allmänna intressena och den påverkan bostäderna innebär för 
grannarna, har ställt mot sökandes enskilda intressen av att få utföra åtgärden, finner nämnden 
att det enskilda intresset här bör stå tillbaka för de allmänna intressena.

Förhandsbeskedet kan därför inte beviljas.

Tjänsteskrivelsen mejlades till sökande för bemötande 2021-09-16.

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 202-10-06. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus och två komplementbyggnader
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Förslag på byggnader och placering Grana 11.1 5
 Karta 2-Anso¨kan om fo¨rhandsbesked Grana 11.1 4
 Bilaga - Yttrande (skrivelse)_G1-1 mijö
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 210527-VA-BYGGRAN-DT64
 210523-VA-BYGGRAN-WV31
 Yttrande Swedavia. GRANA 11x1. Förhandsbesked. 20210511 Ärende SHBG 2021-

000418
 Grana 11.1 delbeslut_kulturförvaltningen
 Följebrev från sökande Grana 11.1 2
 Foto 1- IMG_20210907_124653
 Bilaga_3
 Bilaga_2 från GRANA 8-5
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§ 116
SUNDBY 17:2 (SUNDBY 81) Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus 
BYA/BTA 1 144 kvm och stallbyggnad BYA/BTA 441 kvm, Dnr SHBG 2021-
000667 (BMN 2021.082)
Beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av ridhus och stallbyggnad.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är 
Christian Mårtensson.

Avgiften för bygglovet är 35 750 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet

Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 
eller 3 § PBL, och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 
17 och 18 §§ PBL i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-07-06 inkommit en ansökan om bygglov för uppförande av ridhus och 
stallbyggnad. Fastigheten Sundby 17:2 är belägen utanför detaljplan och omfattas inte heller 
av några områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljön.

Bygg- och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att byggnaderna inte påverkar riksintresset 
för kulturmiljön då de uppförs på en del av fastigheten där gården inte är belägen. Det finns 
en befintlig stallbyggnad på platsen som ska rivas och hästverksamheten bedrivs där.

Ägare till fastigheten Sundby 1:2 har enligt yttrande erinringar mot sökt åtgärd. 
Fastighetsägarna anser att frågan om vatten och avlopp samt vattenflöden vid befintlig 
stallbyggnad måste lösas innan byggnation startar.

Sökanden har getts möjlighet att bemöta de inskickade erinringarna. Sökanden anför att de ser 
över underhåll av befintliga diken, vatten har inte varit något problem tidigare. Sökande ser 
inte hur stallets placering påverkar vattnets vägar i marken, stallet placeras på samma plats 
som tidigare stall. Dränering kommer ske runt om stallet, det ligger i sökandens intresse att 
problem med vatten inte uppstår vid stall och hagar.

Miljöavdelningen gör bedömningen att de inte är berörda av ärendet då ansökan innebär 
renovering av befintligt stall med fortsatt samma antal boxar, även kök, toalett, tvättrum och 
spolrum samt att planerat ridhus inte ska ha indraget vatten.

Bygg- och miljötillsynsnämnden gör därmed bedömningen att vatten- och avlopp inte berörs 
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av de tilltänkta åtgärderna. Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvatten på ett 
sådant sätt så att olägenhet inte uppstår för grannar.

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, 2021-10-06, Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus BYA/BTA 

1 144 kvm och stallbyggnad BYA/BTA 441 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov12
 Situationsplan
 Fasadritning ridhus
 Fasadritning stall
 Plan- och sektionsritning stall
 Plan- sektionsritning ridhus
 Remissvar från miljöavdelningen
 Yttrande från ägare till fastigheten Sundby 1_2
 Yttrande från ägare till fastigheten Sundby 1_2 fil 2
 Yttrande från ägare till fastighet Sundby 1_2 fil 3
 Skrivelse från sökanden

18 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 22409SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 117
KUMLA 1:58 (LJUNGBYVÄGEN 8) Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
ridhall/lagerhall BYA /BTA 1 350 kvm, Dnr SHBG 2021-000687 (BMN 
2021.083)
Beslut
Bygg – och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av ridhall/lagerhall.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Ove 
Morin.

Avgiften för bygglovet är 35 750 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet

Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 
eller 3 § PBL, och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 
17 och 18 §§ PBL i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Ärendebeskrivning
Det har 2021-07-14 inkommit en ansökan om bygglov för uppförande av ridhall/lagerhall. 
Fastigheten Kumla 1:58 är belägen utanför detaljplan och omfattas inte heller av några 
områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas inte av några riksintressen.

Ägare till fastigheten Kumla 1:21 har inkommit med erinringar mot sökt åtgärd. 
Fastighetsägaren anför att nu sökt lov utgör ett avsteg från tidigare meddelat förhandsbesked. 
Närheten till angränsande fastighet bör beaktas, särskilt avseende buller, ökad trafik, 
materialval, reflexer och solkatter som taket kan kasta över till fastigheten Kumla 1:21. 
Aktuell bygglovsansökan bör föregås av detaljplan. Vindfång och utsikt bör beaktas när 
placeringen av ridhuset prövas.

Bygg- och miljötillsynämnden anser att det som tas upp i yttrandet har prövats i ansökan. En 
byggnads vindfång är en teknisk fråga som kommer hanteras innan slutbesked utfärdas för 
byggnaden. De inkomna erinringarna föranleder därmed inte bygg- och miljötillsynsnämnden 
att ändra sin bedömning att ansökan ska beviljas.

Ägare till fastigheten Kumla 1:20 och 1:74 har inte inkommit med några erinringar mot sökt 
åtgärd.

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

19 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 22409SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

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, 2021-10-06, Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhall/lagerhall 

BYA /BTA 1 350 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov14
 Situationsplan
 Planritning
 Fasadritning
 Fasad- och sektionsritning
 Yttrande från fastighetsägare till Kumla 1_21
 Yttrande från fastighetsägare till Kumla 1_21 fil 2
 Yttrande från fastighetsägare till Kumla 1_21 fil 3
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§ 118
VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:49 (GÄRDESVÄGEN 13) Bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus BYA 495 kvm /BTA 2398 kvm och 
anordnande av 8 parkeringsplatser  Dnr SHBG 2021-000678 (BMN 
2021.084)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL och 6 kap. 1 § Plan- och byggförordningen att bevilja bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus och anordnande av parkeringar.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Per 
Håkansson.

Avgiften för bygglovet är 89 700 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet

Åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. 6 och 9 §§ 8 kap. 1 och 9 §§ PBL. Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 30 § 
PBL.

Enligt tillgänglighetsutlåtande från sakkunnig kommer projektet uppfylla de krav som ställs 
enligt 8 kap. 1 § PBL.

Ärendebeskrivning
Sveaviken bostad AB ansökte 2021-07-08 om bygglov för uppförande av flerbostadshus och 
anordnande av parkeringsplatser. Detaljplanen anger en högsta byggnadsarea på 495 kvm. 
Sökt åtgärd har en total byggnadsarea som uppgår till 495 kvm och en bruttoarea som uppgår 
till 2 398 kvm. Bostadsarean uppgår till 1207 kvm. Lägenhetsfördelningen är 25 stycken 1 – 
rumslägenheter, 8 stycken 2 – rumslägenheter och 3 stycken 3- rumslägenheter.

Riktvärdena för trafikbuller enligt BBR bedöms kunna efterlevas enligt inkommen 
bullerutredning.

Ärendet har remitterats till Vallentuna kommuns gatu- och parkavdelning avseende 
avfallshantering, antal parkeringsplatser och trafiksäkerhet.

Gatu- och parkavdelningen har inget att erinra mot avfallshanteringen men anger att 
avfallsfordon ska angöras på ett trafiksäkert sätt på Gärdesvägen. Fasad kantsten är att föredra 
för att kärl lättare ska kunna tas upp /ner vid tömning.

Vidare har gatu- och parkavdelningen inget att erinra mot antalet parkeringsplatser som är 
godkända i enlighet med mobilitetsplanen.
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Bygg- och miljötillsynsnämnden anser att parkeringarna uppfyller kraven på trafiksäkerhet. 
Förutsättningarna på fastigheten har inte förändrats sedan detaljplanen togs fram och det är 
möjligt för bilar att vända på gården.

Ärendet har remitterats till Storstockholms Brandförsvar som inte har något att erinra mot 
sökt åtgärd.
 

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, 2021-10-06, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
 tjänsteskrivelse bygglov13
 Situationsplan
 Fasadritning A-40-3-1001
 Fasadritning A-40-3-1002
 Planritning källarvåning A-40-1-1090
 Planritning entrévåning A-40-1-1100
 Planritning plan 11 A-40-1-1110
 Planritning plan 13 A-40-1-1130
 Takplan A-41-1-0001
 Sektionsritning A-40-2-1001
 Markplaneringsritning L 10-1-01
 Tillgänglighetsutlåtande
 Bullerutredning
 Planritning plan 12 A-40-1-1120
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§ 119
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
 BMN 2021.007-15  Miljöavdelningens delegationslista 2021-09-08 till 2021-10-05
 BMN 2021.007-16  Delegationslista Bygglov, 2021-08-11 till 2021-10-08

23 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 22409SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2021-10-26

Referensnummer för signaturer:

§ 120
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Beslutsunderlag
  Beslut, ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall (562-58609-

2021)
 BMN 2021.061-3  Överklagande gällande ansökan om bygglov för ändring av 

enbostadshus till flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus, SHBG 2021-000116
  Kommunfullmäktige, Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för 

förtroendevalda
  Kommunfullmäktige, slutrapport, Utredning samlokalisering centrala 

förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium
 BMN 2021.039-4  Kommunfullmäktige, tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
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