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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. ÖSBY 5:1 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus och tre komplementbyggnader. (BMN 2021.093)
Ärendet avser: ÖSBY 5:1

Förslag till 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 inkom 2021-06-17 och gäller prövning om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus och tre komplementbyggnader.
Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Föreslagen plats är belägen där det finns utpekande av riksintresse kulturmiljövård.
Platsbesök gjordes tillsammans kommunantikvarie för bedöma lämpligheten för placeringen 
av bostäderna. Förslaget var inte förenligt med gällande översiktsplan beträffande placering 
och storlek på tomterna.

Sökande omarbetade och inkom med nytt förslag. Ärendet återremitterades till 
Kulturförvaltningen som bedömer att lokaliseringen/förslaget kan göras bättre och med större 
hänsyn till naturen och förutsättningarna på platsen. Nedan 3 stycken är utdrag från 
remissvaret:

”Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Vada – Össeby – Garn. I
riksintressebeskrivningen lyfts särskilt vikten av landskapet, bebyggelsestrukturen och antalet 
gårdar i området.”

”För att infoga bebyggelse på tidigare obyggd mark krävs att topografi och vegetation 
beaktas. I gällande förslag bedöms placering och styckning ej följa landskapets strukturer. De 
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tre fastigheterna ansluter heller inte på ett tydligt sätt till befintlig bebyggelsestruktur.”

”I detta svar bifogas en bild på alternativ placering och centrering av fastigheter. Där natur 
och landskap är styrande.”

Miljöavdelningen informerar om avstånd till avlopp, infiltrering och rekommenderar borrning 
av vatten.

Sökande har provborrat och visat att vattentillgången är tillräcklig.

Berörda sakägare bedömdes vara Ösby 1:38, 1:5, 2:10, 2:2, 2:4, 2:6, 2:8, 3:2, 4:1, 5:10, 5:11, 
5:15, 5:16, 5:17, 5:18, 5:21, 5:24, 5:8, 5:9, 1:11 och gavs möjlighet att yttra sig mellan 2021-
10-05 och 2021-10-20. Ingen erinran mot förslaget inkom.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-626 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

tre enbostadshus och tre komplementbyggnader
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20212
 Orienteringskarta Ösby 5-1
 Översiklig karta Ösby 5-1
 Situationsplan-Ny_väg
 Foto 1
 Borrning
 ösby 5.1
 Remissvar utan erinran miljöavdelningen
 Remissvar  med erinran-Kulturförvaltningen
 remiss svar kulturförv ösby 5-1

5. HUSBY 4:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
Aqvaponi (BMN 2021.092)
Ärendet avser: HUSBY 4:2

Förslag till 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 .
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Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-06-24 och granskning skedde 2021-07-01. Ansökan gäller en prövning 
av förhandsbesked för nybyggnad av Aqvaponi. Det finns idag en likadan verksamhet i 
befintlig byggnad som framgår på bifogad karta och foton.
Verksamhetsbeskrivning finns bifogat där beskrivning av bland annat av vad verksamheten 
innefattar och vilken trafik som kan förväntas.

Området där åtgärden söks är belägen där det finns utpekande av riksintresse kultur. 
Fastigheten ingår i riksintresset för kulturmiljövården Markim- Orkesta. Kulturförvaltningen 
är hörda i ärendet.

Sammanfattningsvis gör kulturförvaltningen bedömning att det är ej lämpligt att uppföra en 
byggnad i industriformat på en plats som pekats ut som ett kulturlandskap med 
världsarvskvalité. Tilltänkt byggnad skulle dominera landskapet i volym, siktlinjer och 
karaktär. I Riksintressebeskrivningen nämns de öppna landskapen som bärande för områdets 
värde.

Miljöavdelningen är hörda och har inget att erinra mot verksamheten men upplyser om 
förutsättning och anger vilka anmälningar som blir nödvändiga inför bygglov.

Berörda sakägare är hörda mellan 2021-09-03 och 2021-09-27. De som bedöms vara berörda 
är ägare av Vivelsta 1:10, 1:19, Yvlinge 1:1, Foderby 1:14, 1:2, 3:1, Husby 1:2, 1:5, 1:8, 1:9, 
2:2, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5, 4:6, 5:1, 6:5, Lindö 1:80, Markims-Lundby 2:1, 4:2, 4:3, 5:1, 
Tallhammar 3:4, Vallentuna-Bergby 1:1, 1:2, Vivelsta 1:10.

Erinringar mot förslaget har inkommit från Markims-Lundby 1:2, Husby 1:2, 2 stycken av 
Vivelsta 1:10. Utöver de som bedömts som berörda sakägare har synpunkter från Vivelsta 
1:11 inkommit.

Sammanfattningsvis framförs att byggnaden kommer att bli ett mycket stort komplex, både 
högt och till ytan stort, nära vägen som påverkar utemiljön i området för många av de 
omkringboende och förbipasserande. Oro för vattenförbrukningen. Fel placerad och därför 
blir för dominerande. Byggnaden behöver anpassas för att smälta in bättre.

Nedan har sökande har bemött erinringarna:
”Lokaliseringen av odlingsbyggnaderna måste vara i nära anslutning till den befintliga 
ladugården eftersom vattnet från fiskodlingen i ladugården bevattnar växterna i 
odlingsbyggnaderna. Det är även viktigt att både fiskodling och odlingsbyggnad ligger i nivå 
med varandra för att kunna nyttja självfall av vattnet så mycket som möjligt. Det östliga 
förslaget innebär en alltför stor höjdskillnad då fältet sluttar ner mot diket. Jag har, i ansökan, 
beaktat det södra alternativet men det är ett mycket komplicerat.

Avs vattenfrågan så kommer det vara en av flera prioriterade aktiviteter att undersöka 
vattentillgången i området. Vi kommer anlita specialister för ändamålet för att både borra och 
provpumpa brunnar och samtidigt utvärdera hur nya brunnar kommer påverka befintliga 
brunnar i närområdet. Området för de nya brunnarna är tänkt att ligga söder om den befintliga 
ladugården. Idag återcirkulerar vi 99,5% av allt vatten som vi har i vår pilotanläggning.

Den skiss som jag bilagt ansökan är ett förslag på hur byggnaderna kan se utmed rödmålad 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (22)

träfasad. I den kommande bygglovsprocessen kommer jag vara mycket lyhörd för vad 
kommunen och omgivningens synpunkter på byggnadernas gestaltning och utformning. Alla 
sakägare har möjlighet att inkomma med synpunkter i den efterföljande bygglovsprocessen.”

Avvägning har gjorts mellan den enskildas förslag att bebygga mot det allmänna intresset att 
inte bebygga. Det allmänna intresset att ha en ”öppnare” landsbygd väger tungt. Den 
enskildas intresse för att utveckla verksamheten och bidra till en levande landsbygd och den 
nytta odlingarna kommer bidra med, både ekologiskt och samhällsnyttan väger i detta ärende 
tyngre.

Sökande är införstådd i att det kommer ställas krav i bygglovet beträffande materiel, 
färgsättning, och fönstersättning. Fasadpanelen kommer vara i trä och färgas ”faluröda”.

erinringar, remissvar och tjänsteskrivelsen är endast ett utdrag. Samtliga svar finns bifogade i 
sin helhet till denna del av tjänsteskrivelse.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-641 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

Aqvaponi
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20213
 Översiktiklig karta-röd ring nuvarande ladugård.
 Översiktig karta 2- Röd markering visar placering
 Foto 1 nuvarande byggnad
 Verksamhetsbeskrivning-Information_avs_nybyggnation_på_Husby_Gård
 Foto 2 nuvarande byggnad
 b0nwjssv
 aqkwbvlw
 Bemötande av sökande på inkomna erinringar-fyra_yttranden
 Sökandes bemötande av kulturförvaltningens yttrande
 brl3b43j
 Situationsplan-Husby ga°rd 202105604 1_400ppi
 Remiss Svar  med erinran, ---, Vallentuna kommun Kulturförvaltningen
 Remiss Svar  utan erinran, ---, Vallentuna kommun Miljöavdelningen
 oowgaipt
 Husby ga°rd 202105604 3
 k4gbfmvw
 Husby ga°rd 202105604 5
 Husby ga°rd 202105604 6

6. TALLHAMMAR 2:8 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av 3 st. enbostadshus (BMN 2021.091)
Ärendet avser: TALLHAMMAR 2:8

Förslag till 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 
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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.

Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked inkom 2021-09-08 för nybyggnad av 3 stycken enbostadshus.

Som remissinstans har miljöavdelningen hörts. Miljöavdelningen har svarat att vatten och 
avlopp bedöms kunna ordnas som sökande angett i ansökan.

Grannar är hörda mellan 2021-09-20 och 2021-10-13. De hörda är: FODERBY 1:10, 1:16, 
3:1 och Lindö 1:80. Ingen erinran har inkommit.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-807 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 

st. enbostadshus.
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20213
 Karta 1
 Karta 2
 Karta 3
 Bilaga - Yttrande (skrivelse)

7. STORA MÄLLÖSA 1:12 Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. (BMN 2021.090)
Ärendet avser: STORA MÄLLÖSA 1:12

Förslag till 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 för förhandsbeskedet utgår.

Skäl för beslutet
Stora Mällösa 1:12 omfattas av en avstyckningsplan från 1947, vilken gäller som en 
detaljplan antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10). Detta följer av punkt 5 i 
övergångsbestämmelserna till PBL. En detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs, 
enligt 4 kap. 38 § PBL.

Åtgärden bedöms inte strida mot gällande avstyckningsplan och ska därför beviljas



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (22)

Ärendebeskrivning
Tidigare beslut om avslag av förhandsbesked har prövats av Länsstyrelsen i Stockholms läns 
beslut 2020-05-12 i ärende nr 403-7518-2020 och därefter Mark- och miljödomstolens dom 
2021-01-13 i ärende nr P 4075-20 och slutligen Mark- och miljööverdomstolens 
prövningstillstånd 2021-07-08 i ärende nr P 1323-21.

Med anledning av domarnas utslag gör nu Bygg- och miljötillsynsnämnden ny prövning av 
ärendet.

Ärendet i korthet:

Ansökan inkom 2019-04-03 avseende förhandsbesked för nybyggnad av ett
fritidshus. Fritidshuset som ansökan gäller är 70 m².

Området som ansökan gäller omfattas av avstyckningsplan som enligt
övergångsbestämmelsen punkt 5 i PBL gäller som detaljplan (Stora Mällösa A929,
med aktnummer 01-APL-929 och är upprättad 1947. I beskrivningen framgår det att
”Tomtplatserna ha avsett att givas en areal, varierad mellan 3000 och 7000 kvml”.

Aktuell fastighet är 5668 m² och fastigheten har idag ett fritidshus som nyligen fått
beviljat startbesked för tillbyggnad om 15 m² (Attefallsåtgärd SHBG 2019-201 som
beviljades 2019-04-09), samt tilläggsisoleras. Det finns även en komplementbyggnad.

Berörda sakägare är hörda mellan 2019-04-10 och 2019-04-26. Erinringar mot förslaget har 
inkommit från Stora Mällösa 1:14 (2 st) och Stora Mällösa 1:1.
Ägarna till fastigheten Stora Mällösa 1:14 har en erinra mot förhandsbeskedet och anser 
sammanfattningsvis att placeringen är olämplig pga. insyn samt oro för avlopp.

Ägaren till fastigheten Stora Mällösa 1:1 har en erinran mot förhandsbeskedet och
anser sammanfattningsvis att fastigheten ska bevaras som fritidshusområde och
önskar att det inte byggs ytterligare ett till på fastigheten. Rivs det nuvarande
fritidshuset har klagande ingen erinran.

Som remissinstans har Swedavia hörts som anser att ansökan bör avstyrkas. Skälen är
att fastigheten är belägen inom influensområde som berörs av maxbullernivåer
överstigande riktvärdet 70 dB(A). Sökande har inte angett några särskilda skäl för att
tillstyrka förhandsbeskedet inte heller rör det sig om en ersättningsbyggnad.

Miljöavdelningen bedömer att avlopp kan lösas och vatten anger SGU ”tämligen goda 
uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 600-2000l/h (ca 15-30 m³/d)”

Yttrandena och erinringarna och tjänsteskrivelsen finns bifogade i sin helhet.

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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Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2019-207 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20213
 ma¨llo¨sa,_fo¨rhandsbesked_-_PDF_(dragen)
 Ärende BMTN-2019-360 - Yttrande SHBG 2019–000207, Stora Mällösa 1_12
 Beslutet upphävs och återförvisas(14104129) (0)_TMP
 VB_ shbg 2019-0002072
 VB_ shbg 2019-000207
 Swedavias yttrande om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Stora Mällösa 1-

12, ert diarienummer SHBG 2019–000207
 Svea HR P 1323-21 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2021-07-08
 1805_001
 Nacka TR P 4075-20 Dom 2021-01-13

8. VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:174  Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus, etapp (E) 3 BYA/BTA 446-2130 
m², (BMN 2021.089)
Ärendet avser: VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:174 (GÄRDESVÄGEN 8)

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för flerbostadshus etapp E.

Jörgen Örneholm godtas som kontrollansvarig

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 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ PBL och 8 kap. 1– 3, 
6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL. Bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 30 § PBL.

Ärendebeskrivning
Sökande, Credentia AB Box 395 761 24 Norrtälje, ansökte 2021-07-05 om bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus, etapp (E) 3 BYA/BTA 446-2130 m².

Ärendet har remitterats till Storstockholms brandförsvar som efter sökande justerat och 
förtydligat inte har någon erinran mot bygglovet.

Mobilitetsplan är framtagen och godkänd.

Ärendet bedöms som planenligt varför grannhörande inte krävs.

Tjänsteskrivelsen finns bifogad i sin helhet till denna del av tjänsteskrivelse.
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Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse 2021-664 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 

etapp (E) 3 BYA/BTA 446-2130 m².
 Tjänsteskrivelse bygglov 20212
 Situationsplan1
 nybyggnadskarta
 Bullerutredning-VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1 tolkning av trafikbuller i Dp
 A-40-3-1307_BLH
 A-40-3-1307-Bilaga
 A-40-1-009_Bilaga RH-Parkering
 teknisk beskrivning
 Utlåtande
 sektion
 plan4
 plan2
 plan1
 plan
 plan3
 plan09
 markplanering
 mobilitetsplan
 mobilitetsplan2
 Brand-uppställningsplatser

9. Ösby 2:6 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus o två komplementbyggnader. (BMN 2021.088)
Ärendet avser: Ösby 2:6

Förslag till 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 inkom 2021-04-13 och gäller prövning om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus o två komplementbyggnader.
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Fastigheten är lokaliserad inom riksintresse för kulturmiljövården.
Platsbesök skedde tillsammans med kommunantikvarie 2021-04-23.

Som remissinstanser har kulturförvaltningen blivit hörda. Kulturförvaltningen har inget att 
erinra mot förslaget, men upplyser om följande:
”Utifrån antikvariskt perspektiv kan förhandsbeskedet ges då förslaget ansluter till
befintlig bebyggelse. Sprängning och uppfyllnad ska minimeras för att föra så lite
åverkan på natur som möjligt. Träd bevaras för att bibehålla områdets karaktär. Nya
byggnader färgas i dov kulör för att anpassas till områdets täta skog. Kommunantikvarie 
remitteras även i bygglovsskedet.”

Miljöavdelningen är hörda och bedömer att avlopp går att lösa, men att vatten behöver borras.

Sökande har borrat efter vatten och visat att det finns vattentillgång för det som söks. 
Borrbevis finns bifogat.

Berörda sakägare bedöms vara Ösby 2:2, 1:39, 1:46, 1:47, 1:61, 1:66, 2:5, 5:1 är hörda mellan 
2021-05-04 och 2021-05-24. Erinringar mot förslaget har inkommit från Ösby 1:36, 1:61, 
1:66, 1:46.

Sammanfattningsvis uttrycks oro för vatten, infiltration, väg och sprängning.
Sökande har bemött och angett om sprängning blir nödvändigt sker det enligt vedertagen 
praxis med besiktning före och efter. Vatten är borrat och tillgången är tillräcklig. Slitage på 
väg kommer återställas. Infiltration handläggs inför bygglov.

Samtliga remissvar, bemötande, erinringar och tjänsteskrivelse finns bifogade i sin helhet.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-375 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

två enbostadshus o två komplementbyggnader.
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20214
 Översiktlig karta
 Foto 1 platsbesök 23-4-2021
 Foto 2 platsbesök 23-4-2021
 Foto 3 platsbesök 23-4-2021
 211023 Norrdal Norra Avstyckning 2
 5fpggxid
 Brunnsprotokoll 921632384 Norrdal Norra
 Bemötande erinran 210511-VA-BYGGRAN-AX77
 Remiss Svar  utan erinran, ---, Vallentuna kommun Kulturförvaltningen
 1cmnp3ug
 Ösby 2_6  hydrogeologisk utredning 210621
 xakauj1s
 mymi3znc
 h4juc22c
 k3x0qapp
 Erinran-miljöavdelningen
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10. ÅVASTA 2:19 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
tre enbostadshus o tre komplementbyggnader. (BMN 2021.087)
Ärendet avser: ÅVASTA 2:19

Förslag till 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 inkom 2021-09-16 och gäller prövning om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus o tre komplementbyggnader.

Närmast i söder finns en obebyggd styckad fastighet (Tarby 2:4) nordväst cirka 80 meter 
ligger en bebyggd fastighet (Åvasta 2:18). Området där bostäderna placeras bedöms som 
sammanhållen bebyggelse.

Miljöavdelningen svarar på remiss att avlopp går att lösa och upplyser sökande om riktlinjer 
som ska följas inför bygglov. Beträffande vatten anges att SGU:s karta över 
grundvattenkapacitet i berg, att fastigheten ligger inom karterat område med: ”Tämligen goda 
uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 600-2000 l/h (ca 15-50 m3)”.

Berörda sakägare bedöms vara ägare av Åttesta 1:10, 1:4, 1:8, 1:9, 4:2, Åvasta 2:16, 2:17, 
2:18, Billsta 1:6, 1:7, Tarby 1:1, 1:2, 2;2, 2:4. Sakägarna är hörda mellan 2021-10-05 och 
2021-10-20.

Ägare av Åvasta 2:16, 2:18 och Tarby 2:2, 2:4 har inkommit med erinran mot förslaget. 
Sammanfattningsvis uttrycks oro för insyn, att nyplanterad skog behöver tas bort, att 
byggnaderna kommer påverka landskapsbilden negativt, ekonomisk påverkan, buller, damm, 
lukt från djur, gödsel och körning med stora maskiner kan störa. Anläggande av vägen blir 
svår.

Sökande inkom med bemötande på erinringarna 2021-10-26 och framför följande (utdrag och 
inte hela):

”Jag har för avsikt att bygga på en liten del av min fastighet, vilket i sig inte borde vara några 
konstigheter, då jag inte 1. Bygger på jordbruksmark, 2. Inte tar jordbruksmark ur bruk.
Att det är nyplanterad skog borde inte utgöra något hinder, precis som att det blir "insyn" för 
att husen kommer något högre. Husen ska byggas i liknande stil som omgivningen, så det 
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borde
inte vara något hinder för kulturmiljön. Gällande vägen och att det kommer kräva arbete är 
något jag är väl införstådd i och gällande tidigare ägare och vad dom har gjort på fastigheten 
kan knappast komma mig till last. Vad jag åsyftar med detta är tidigare förhandsbesked och 
uttalanden om att skogen ska växa till sig. Gällande skogen så har jag för avsikt att den ska få 
växa till sig, där det är möjligt. Värt att notera är att vi inte heller önskar insyn men det är 
ofrånkomligt med tanke på hur långsamt träd växer. Detta är ett faktum och inget jag kan göra 
något åt, blir någon besvärad så är det inte helt ovanligt med en tujahäck/avenbok/valfri häck 
eller annat arrangemang.”

Samtliga erinringar, remissvar, bemötandet och tjänsteskrivelse finns bifogade i sin helhet.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-833-Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

tre enbostadshus o tre komplementbyggnader.
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20213
 Orienteringskarta Åvesta 2-19
 Översiktlig karta Åvasta 2-19
 Situationsplan_Åvasta_2.19
 Bemötande av erinringar från sökande
 Sammanslagning av inkomna erinrangar i en PDF fil
 Remissyttrande-Miljöavd-ej erinran

11. UBBY 1:64 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus (LSS) BYA/BTA 581/577m². (BMN 2021.086)
Ärendet avser: UBBY 1:64

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för ett LSS-boende.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Eddy 
Dahlbom. Han är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt gällande PBL med 
RISE, behörighetsnummer SC0189-16 (certifierad till 2026-04-27).

Avgiften för bygglovet är 74 100 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov enligt 9 kap 31 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och riktlinjerna för 
bebyggelseutveckling på landsbygd. Byggnaden ansluter till befintlig bebyggelse och bedöms 
som en smärre komplettering.

Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 
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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 inkom 2021-08-19 och gäller bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus (LSS-
boende). På fastigheten finns ett giltigt förhandsbesked för ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad (SHBG 2020–000207). Sökt åtgärd är inte förenlig med tidigare 
förhandsbesked varför ny prövning var nödvändig. Den aktuella fastigheten har en area om 
2042 m².

Ärendet granskades och platsbesök skedde 2021-09-07. Sökt byggnad hade en byggnadsyta 
om cirka 698 m² och bedömdes för stor i förhållande till fastighetsstorleken.

Begäran om att minska byggnadens storlek krävdes för att vara i paritet med tidigare 
ansökningar för LSS-boenden i kommunen.

Ett omarbetat förslag inkom med en byggnadsyta om 581 m² och en bruttoarea om 577 m². 
Byggnadens uppförs med stående lockpanel i trä och kommer färgas i ”falurött”, taket kläs 
med tegelpannor. Byggnaden bedömdes vara godtagbar, både till volym, gestaltning, 
placering och färgsättning. Parkering och markbäddens avstånd till fastighetsgräns bedöms 
som godtagbar.

Berörda sakägare bedöms vara ägare av Ubby 1:22, 1:16, 1:63 och Vallentuna-Veda 1:1, 20:2. 
De är hörda mellan 2021-10-12 och 2021-10-26.

Erinran mot förslaget har inkommit från Ubby 1:22, 1:16, 1:63 och Vallentuna-Veda 20:2. 
Sammanfattningsvis framförs att byggnaden inte uppfyller det tidigare förhandsbeskedet 
beträffande volym, samt att byggnaden inte är anpassad till befintlig bebyggelse. Oro för 
trafiken och att markbädd placeras för nära gräns. Insyn från de boende.

Synpunkter har inkommit från Ubby 1:17, Vallentuna-Veda 18:2, 20:1 som inte bedömts som 
berörda.

Sökande har bemött inkomna erinringar:
”Sammantaget har anförts att:
a) vägen ej är anpassad för den trafik som kan bli aktuell för ett flerfamiljshus,
b) att huset inte passar in i befintlig bebyggelse och därför förstör den ”Bullerby”-känsla som 
råder samt att
c) denna byggnad ej är i linje med tidigare beviljat förhandsbesked.

a) Med hänvisning till tidigare erfarenhet av likadan verksamhet är det visat att en aktuell 
fastighet har mindre trafikering än ett vanligt enbostadshus där familjen består av två vuxna 
och ett par tonårsbarn. (Se tidigare inlämnad verksamhetsbeskrivning.)
b) Uttrycket ”Bullerby”-känsla är taget ur sitt sammanhang, det råder verkligen ingen 
bullerby-prägel på området. Det kan nämnas att en av dem som framför just denna retorik 
precis ansökt - och fått - bygglov för ett nära 8 meter högt bostadshus i vit puts på två 
våningar. Långt ifrån lantlig prägel. Men då framfördes inga protester eller pratades om någon 
”Bullerby”-
känsla. Aktuell byggnad är medvetet bruten för att vara lägre och dämpa intrycket av volymen 
samt falurött och kommer smälta in och upplevas diskretare än ovan nämnda fastighet.
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c) Ett beviljat förhandsbesked innebär inte att ny fastighetsägare fråntas rätten att söka 
bygglov på annan byggnad än vad som prövats i ett förhandsbesked.

Jag har letat länge efter en lämplig fastighet för ett LSS-boende. Dom boende med särskilda 
behov ska inte gömmas undan utan tillåtas vara närvarande i samhället. Det hjälper dem att 
växa och utvecklas. Samtidigt skall det vara en trygg miljö. Aktuell fastighet är en perfekt 
avvägning av dessa intressen.

Efter samtal med handläggare, har jag tagit till mig av synpunkterna och låtit arkitekten rita 
om byggnaden enligt önskemål från beslutsfattare, och minskat BOA med över 100 kvm, för 
att anpassa byggnaden med fastighetens storlek. Jag är stolt att bidra och hoppas samtliga 
inblandade känner att detta är ett behjärtansvärt projekt som kommer ha betydelse för klienter 
med särskilda behov.”

Samtliga erinringar, synpunkter, bemötande och tjänsteskrivelse finns bifogade i sin helhet.

Vattentillgången är redovisad genom borrning och verifieras genom brunns-och borrprotokoll. 
Avloppet bedöms följa de anvisningar som ställts som krav från miljöavdelningen. Beslut om 
avloppsanläggningen ska hanteras av miljöavdelningen innan startbesked kan beviljas.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-755 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus (LSS) BYA/BTA 581/577m².
 Tjänsteskrivelse bygglov 20212
 A01_Ubby_1_64_SITUATIONSPLAN_NY
 A02_Ubby_1_64_MARKPLANERING_NY
 A05_Ubby_1_64_FASADER M MARKLINJER_NY
 A04_Ubby_1_64_SEKTION_NY
 A03_Ubby_1_64_PLAN_NY
 Foto1-IMG_20210907_121546
 Foto 2-IMG_20210907_121536
 Foto 3-IMG_20210907_121627
 Verksamhetsbeskrivning_Hagalundsgatan_3a_Rosenklubben
 Tillgänglighetsutlåtande av cert sakkunnig-reviderad
 Erinran-synpunkter samt bilagor
 Brunns-_och_borrprotokoll_TA_Brunnsborrning_Ubby

12. VREDA 1:18 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus o komplementbyggnad. (BMN 2021.094)
Ärendet avser: VREDA 1:18

Förslag till 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.
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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 inkom 2021-09-30 och gäller prövning om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus och en komplementbyggnad.

Fastigheten är 5170 m² och sökande önskar bygga ytterligare en bostad och en 
komplementbyggnad. Föreslagen gräns för den nya bebyggelsen blir mer än de 2000 m² per 
bostad som kommunen förordar som en minsta storlek i översiktsplan.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Frösunda.

Miljöavdelningen svarar på remiss att avlopp går att lösa och anger riktlinjer som ska följas 
inför bygglov. För att säkra vattentillgången bedöms det att borrning är nödvändigt.

Sökande har provborrat och verifierar med brunns- och borrprotokoll. Tillgången är 
tillräcklig.

Kulturförvaltningen svarar på remiss att kommunantikvarie tillstyrker positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad. Och informerar vad som ska 
beaktas inför bygglov.

Trafikverket och SL har ansett att bullerutredning är nödvändigt. Sökande har låtit göra en 
bullerutredning som visar att bullerkraven som är ställda klaras.

Berörda sakägare är ägare av Vreda 1:8, 1:4, 1:31, 1:19, 1:17, 1:13, Sunnanå 1:7, 1:4, Stora 
Luttergärde 1:1. De är hörda under perioden 2021-10-05 och 2021-10-20.

Erinringar har inkommit från Vreda 1:8 (2 st likadana), Vreda 1:31 och Vreda 1:13 som är 
Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.

Sammanfattningsvis framförs att det är en åker som bebyggs och därför inte förenligt med 
lagstiftningen. Fastigheten är jordbruksmark och skyddas av Miljöbalken kap 3 § 4 samt att 
Området är Riksintresse för kulturmiljövården enligt Riksakvarieämbetet och ska därmed enl 
3 kap 6§ miljöbalken ”så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natureller kulturmiljön”.

Vreda 1:3, Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik framför lägsta bullernivåer som ska 
följas. Och anger att bullerutredning behövs genomföras som säkerställer nivån. Sökande har 
genomfört en bullerutredning som visar att kraven för buller uppfylls.

Sökande har bemött inkomna erinringar och anger följande:
” Av granne har framförts följande erinran mot ansökt förhandsbesked:
”Området är Riksintresse för kulturmiljövården enligt Riksakvarieämbetet och ska
därmed enl 3 kap 6§ miljöbalken så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
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skada natur eller kulturmiljön”.

Bemötande: I enlighet med Kommunantikvarie, Lenore Weibull, beslut att tillstyrka
ansökt förhandsbesked kommer följande att beaktas:
Ny bebyggelse uppförs med medvetenhet om området, inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Med traditionella material och tekniker; trä, tegel, fönster med bågar och 
karmar av trä, linolje- eller slamfärg. Taklutning på ca 30, 35 grader. Så lite åverkan på mark 
som möjligt.

Av granne har framförts följande erinran mot ansökt förhandsbesked:
”Fastigheten är jordbruksmark och skyddas av Miljöbalken kap 3 §4.”

Bemötande: Vid prövning av detta ärende gör PBL gällande att man inte bara skall ta
hänsyn till det allmänna intresset, utan även det enskilda intresset. Bestämmelsen i 3
kap. 4 § MB är således inte en absolut bestämmelse, utan endast en del i den sammantagna 
bedömning som ska ske vid en ansökan om förhandsbesked. En avvägning mellan det 
enskilda och allmänna intresset måste därför ske. Därtill skall bestämmas om fastigheten är 
brukningsvärd med hänsyn till läge, beskaffenhet och huruvida den är väl lämpad för 
jordbruksproduktion. Bara för att en fastighet i vid mening är brukningsbar, skall i enlighet 
med 3 kap. 4 § MB även göras en åtskillnad om även är att anse såsom brukningsvärd.

Aktuell fastighet är ca 5000 kvm. Den brukas inte och har inte brukats i närtid. Den angränsar 
ej heller till mark som brukas. Lokaliseringen medger inte att jordbruksmaskiner med lätthet 
tar sig till fastigheten.
I första hand med särskild hänsyn till markens beskaffenhet och markens läge finner
undertecknad i första hand styrkt att marken ej är att bedöma som väl lämpad för
jordbruksproduktion eller är att anse såsom brukningsvärd jordbruksmark (MÖD P 4087-15 
s.5).

I andra hand anförs att det tänkta bostadshuset är en begränsad komplettering av befintlig 
bebyggelse (i enlighet med prop. 1985/86:3 s. 158 f.) som endast i mindre mån påverkar 
jordbruksmark (i enlighet med MÖD P 4520-17 s.9).”

samtliga erinringar, bemötandet och tjänsteskrivelse finns bifogat i sin helhet till denna del av 
tjänsteskrivelse.

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att marken inte är att betrakta som varken 
jordbruksmark eller brukningsvärd med beaktande av läget och storleken. Den är inte heller i 
anslutning till mark som brukas.

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2021-882 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus o komplementbyggnad.
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20213
 Karta_Förhandsbesked_Vreda_Sunnanå
 Remissvar med erinran, Miljöavdelningen
 Projekt Vreda 1_18 (Sunnana° 29), Vallentuna___Besta¨llare_  Est81 Fastigheter AB
 Brunns- och borrprotokoll TA Brunnsborrning Vreda-1.18
 Interval Vallentuna 1 2021-10-26 00_00 2021-10-28 23_59 (4)
 fhpjyzmq
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 Bemötande av erinringar från sökande8
 xgtrj02h
 TN 2021-1007 Yttrande avseende förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på 

fastigheten Vreda 1_18 Vallentuna kommun
 Remissyttrande Trafikverket-utan erinran
 Remissvar utan erinran, Vallentuna kommun Kulturförvaltning

13. MARKIMS-BERGBY 1:2 (MARKIMS-BERGBY 3) Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 
2021-000808 (BMN 2021.095)
Ärendet avser: Markims-Bergby 1:2

Förslag till 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 ankom 2021-09-08.
Fastigheten Markims-Bergby 1:2 består av två skiften varav sökt placering ligger inom 
obebyggt skifte. Området ligger inom landskapsbildskydd, Riksintresse kulturmiljö och 
skiftet finns med i naturkatalogen.
Eftersom åtgärden ligger utanför planlagt område har ägarna till Husby 1:2, Markims-Bergby 
1:2, 2:1 och 2:4 underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, under tiden 2021-10-06 t.o.m. 2021-10-20.
Inga synpunkter/yttranden har inkommit.
Ärendet har remitterats till kulturförvaltningen, kommunekolog och miljöavdelningen.
Kulturförvaltningen har inget att erinra mot sökt åtgärd.
Miljöavdelningen bedömer att enskilt avlopp kommer att kunna lösas och att området har 
tämligen goda uttagsmöjligheter, urberg. Enligt SGU:s karta över grundvattenkapacitet i berg.
Kommunekolog har erinringar, bland annat att området har ett påtagligt artvärde då det 
förekommer olika signalarter för välhävdade marker.
Vi bedömer att ingreppet i att tillåta bebyggelse inom område som finns i naturkatalogen 
endast har en smärre påverkan då den största delen av området kommer att vara orörd.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 20211101
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 2021
 Översiktskarta
 Situationsplan
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 Situationsplan Flygfoto
 Remissvar Kommunekolog
 Remissvar Kulturförv
 Remissvar Miljö
 Översiktlig VA-utredning
 Länsstyrelsens yttrande
 Bilaga Följebrev
 Fasadritning S, V
 Fasadritniig N,Ö

14. VALLENTUNA-RICKEBY 1:149 (MÖRBYVÄGEN 1) Bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus BYA 413 kvm BTA 2031 kvm , Dnr 
SHBG 2021-000672 (BMN 2021.097)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

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).

Ärendebeskrivning
Åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. 6 och 9 §§ och 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.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-03, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus BYA 413 kvm BTA 

2031 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov13
 situationsplan
 fasadritning A-40-3-0001
 planritning A-40-1-0100
 planritning A-40-1-0110
 planritning A-40-1-0120
 planritning A-40-1-0130
 planritning A-40-1-0140
 takplan A-40-1-0150
 sektionsritning A-40-2-0001
 markplaneringsritning L-31-1-01
 Tillgänglighetsutlåtande
 bullerutredning
 Remissvar från gatu- och parkavdelningen



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (22)

15. BÄLLSTA 5:292 (ODLINGSVÄGEN 132) Bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus, Dnr SHBG 2021-000538 (BMN 
2021.096)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31 b §, 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 0ch 8 kap. 1 § punkt 2 PBL.

Avgiften för bygglovet är 6 500 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.

Åtgärden bedöms inte heller överensstämma med 8 kap. 1 § plan- och bygglagen då en 
byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Tillbyggnaden utförs på husets 
baksida i en slänt som vetter mot en vändplats och parkering för de boende. Husen har en 
enhetlig utformning och färgsättning på denna sida och en tillbyggnad med en altan och 
balkongräcke skulle påverka gestaltningen negativt.

Någon tillbyggnad liknande den som nu förslås har inte utförts i området. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden gör bedömningen att tillåtandet av denna tillbyggnad skulle få en 
prejudicerande effekt som skulle leda till att den enhetliga gestaltningen går förlorad då flera 
gavelhus i området skulle ha möjlighet att utföra samma åtgärd.

Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser då huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 
meter från tomtgräns i enlighet med byggnadsstadgans 39 §. Föreslagen tillbyggnad är 
placerad 3,6 meter från tomtgräns. Bygg- och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att det 
inte kan anses vara en liten avvikelse.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-03, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus BYA 3,3 kvm
 tjänsteskrivelse bygglov13
 situationsplan
 fasadritning
 sektionsritning
 planritning

16. BÄLLSTA 2:369, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage SHBG 2021-000370 (BMN 2021.079)
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Ärendet avser: BÄLLSTA 2:369

Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer med stöd av 9 kap §, Plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL att åtgärden inte är planenlig och avvikelserna sammantagna inte är att 
betrakta som en liten avvikelse som är förenlig med 9 kap 31b §. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden ger därför ett avslag för sökt bygglov.

Avgiften för ansökan är 11 050 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Skäl för beslutet
Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser och bedöms inte heller vara 
sådan avvikelse som skulle kunna bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap 31b § och av 
det skälet beviljas. Garaget placeras i sin helhet på prickmark som inte får bebyggas. Garaget 
är även för högt och stort enligt detaljplanens bestämmelser.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-04-12 om bygglov för nybyggnad av garage (BYA 45m²).

Fastigheten är belägen där detaljplan Bällsta B581227 med aktnummer: 01-VAL-874 är 
gällande. Planbestämmelsen är BF II och anger att uthus byggnadsyta får vara 30 kvm och 
byggnadshöjd högst 2,5 meter. Prickad mark mot Stockholmsvägen får inte bebyggas.

Ärendet grannhördes mellan 2021-04-30 och 2021 -05-17. På grund av inkomna erinringar 
ändrade sökande sin placering och nytt grannhörande skedde mellan 2021-07-06 och 2021-
08-16.

Ändring av bygglovet skedde ytterligare 2021-11-01 då garagets byggnadsyta minskades till 
cirka 39m². Det nya utförandet har en port istället för tidigare två. Nytt grannhörande bedöms 
inte vara nödvändigt då placeringen är densamma som i senaste grannhörandet.

En erinran har inkommit från mark – och exploateringsavdelningen som anser att bygglov inte 
ska beviljas tills sökande har flyttat sitt stängsel från kommunens mark.

Garaget placeras i sin helhet på prickad mark som inte får bebyggas. Tillåten byggnadshöjd är 
2,5 meter och sökt byggnad är cirka 2,8 meter. Tillåten byggnadsyta är 30 m² och sökt 
byggnad är cirka 39 m².

Åtgärden överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser och bedöms inte heller vara 
sådan avvikelse som skulle kunna bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap 31b § och av 
det skälet beviljas. Bygglovet kan därför inte beviljas.

Sökande inkom med bemötande av tjänsteskrivelsen 2021-09-22. Vad sökande anfört ändrar 
inte Bygg- och miljötillsynsnämndens bedömning.

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

Handlingar
 Del av tjänsteskrivelse SHBG 2020-370
 Tjänsteskrivelse bygglov 20213
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 Bemötande av tjänsteskrivelse 2021-09-14 BYGGLOVSÄRENDE BÄLLSTA 3 269
 NYBYGGNADSKARTA C BÄLLSTA 2  SHBG 2021–000370
 PLATS_DÄR_GARAGET_SKALL_STÅ_FRÅN_DRAGONVÄGEN
 NY BYGGLOVSRITNING 2021 11 01 6
 Erinran mot bygglov-Mark-och exploateringsavd_samt återkoppling_2021-370
 NY BYGGLOVSRITNING 2021 11 01 5
 NY BYGGLOVSRITNING 2021 11 01 4
 NY BYGGLOVSRITNING 2021 11 01 3
 NY BYGGLOVSRITNING 2021 11 01 2
 NY BYGGLOVSRITNING 2021 11 01 1
 TEKNISK BESKRIVNING BETONGPLATTA
 Brandskydd1
 Förslag till kontrollplan-KONTROLLPLAN BÄLLSTA 2  369_rv_2021-370

17. Månadsuppföljning januari-oktober 2021, Bygg- och 
miljötillsynsnämnden (BMN 2021.020)
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner månadsuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

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

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-08, Månadsuppföljning januari-oktober 2021 för bygg- och 

miljötillsynsnämnden

18. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden tar del av delegationslistan och lägger den till handlingarna.

Delegationsbeslut
 BMN 2021.007-17    Delegationslista bygglov, 2021-10-08 till 2021-11-03
 BMN 2021.007-18    Delegationslista miljöavdelningen, 2021-10-06 till 2021-11-02

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

Anmälda handlingar
 BMN 2021.047-3    Dom från Mark- och miljödomstolen, Utdömande av vite på fastigheten Grana 

11:1 i Vallentuna kommun, P 4839-21
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 BMN 2021.065-3    Överklagande av beslut gällande tillbyggnad av enbostadshus, Vallentuna-
Nyby 1:241 (SHBG 2021-000310)

 BMN 2019.098-1    Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken (505-18103-2020)

     Kommunfullmäktige, deltagande på distans i fullmäktige, styrelsens och nämndernas 
sammanträden

     Kommunfullmäktige, revidering av arkivreglemente
     Överklagande, Stora Mällösa 4 (SHBG 2021-000577)
     Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om att ta ut avgift enligt miljöbalken för 

tillsyn av avloppsanläggning på fastigheten Åsta 1:18 (505-67943-2020) (BMTN-2020-420)
     Dom, överklagande bygglov för nybyggnad av garage med carport inom fastigheten Stora 

Mällösa 1:37: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet
     Minnesanteckningar från samrådsgrupp med Kommunala funktionshinderrådet (KFR) och 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2021-02-09
     Minnesanteckningar från samrådsgrupp med representanter ur kommunens 

funktionshindersråd (KFR) och pensionärsråd (KPR) 2021-05-04
     Minnesanteckningar från samrådsgrupp med representanter ur kommunens 

funktionshindersråd (KFR) och pensionärsråd (KPR) 2021-09-07
     Beslut, överklagande förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus m.m. på fastigheten 

Ösby 1:70. Länsstyrelsen avslår överklagandet
     Dom, avgift för tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten Kragsta 1:7: Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet
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