
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Påtåkervägen,  kl. 09:00-09:57

Beslutande 
närvarande

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Lars Carlsson (C), Jerri Bergström (S)  ersätter Gustav Elfström (S) (2:e 
vice ordförande)

Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) (Adjungerad från bygg- och miljötillsynsnämnden), 
Annika Hellberg (Kommundirektör) §§102-107, Kristoffer Uddén 
(Exploateringschef), Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Daniel Jarl 
(Chef avdelningen för översiktsplanering), Johanna Attlerud (Stabschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen), Mimmi Skarelius Lille 
(Trafikplanerare), Ann Wahlström (Miljöstrateg), Fredrik Skeppström 
(Kommunplanerare), Lovisa Hallin (Projektledare) §§99-101, Poa 
Hellqvist (Chef TFF)

Paragrafer §§99-107

Justerande Jerri Bergström

Plats och tid för 
justering

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

Sekreterare Fanny Lundqvist

Ordförande Parisa Liljestrand

Justerande Jerri Bergström
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ÄRENDELISTA
§99 Val av justerare
§100 Fastställande av dagordning
§101 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
§102 Pågående samhällsbyggnadsprojekt

§103 Vallentuna kommuns yttrande på rapporten Bromma flygplats – underlag för 
avveckling av drift och verksamhet

§104 Vallentuna kommuns yttrande avseende förtida avveckling av Stockholm Bromma 
Airport

§105 Utställning Täby 2050- Staden på landet
§106 Beredning av miljöstipendiat 2021
§107 Anmälningar av kungörelser fram till 2021-10-28
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§ 99
Val av justerare
Beslut
Plan- och miljöutskottet utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 100
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 101
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
 
Lovisa Hallin, projektledare, informerar om:

 Utvecklingen av Gävsjödalen
 

Mimmi Skarelius Lille, strategisk trafikplanerare, informerar om:
 Landsbygdsstrategi - Återkoppling från dialog och arbetet framåt
 Strategiska trafikfrågor - Länsplan.
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§ 102
Pågående samhällsbyggnadsprojekt
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar det av handlingen med pågående 
samhällsbyggnadsprojekt som redovisas cirka 2 ggr per år. 
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§ 103
Vallentuna kommuns yttrande på rapporten Bromma flygplats – underlag 
för avveckling av drift och verksamhet (KS 2021.278)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott godkänner Vallentuna kommuns yttrande på 
rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 

Ärendebeskrivning
Regeringen har remitterat rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 
verksamhet till Vallentuna kommun. Rapporten följer av ett regeringsuppdrag till en särskild 
utredare att ta fram erforderligt underlag för att en avveckling av driften av verksamheterna 
vid Bromma flygplats ska vara möjlig. Rapportens slutsatser - rekommendationer är bl.a. att:

Bromma flygplats kan avvecklas i förtid - Avveckla skyndsamt, men ansvarsfullt och i god 
ordning.

Arlanda har kapacitet att ta emot stora delar av den verksamhet som idag nyttjar Bromma 
flygplats – Kapacitet finns för flygtrafiken men bered plats för samhällsviktigt flyg. 
Helikoptertrafiken behöver en annan plats än Arlanda flygplats.

Den regionala tillgängligheten påverkas – Prioritera åtgärder i den nationella 
infrastrukturplaneringen som innebär bättre tillgänglighet till och från Arlanda flygplats. 
”Brommafiera” Arlanda/anpassa Arlanda flygplats för över dagen resenärer.

Mindre sammantagen bullerstörning och försumbara klimateffekter

Se sidorna 7-14 i rapporten för en mer utförlig sammanfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Yttrandet utgår från att 
en avveckling av Bromma flygplats med en överflyttning av flygtrafiken till Arlanda flygplats 
innebär ökad bullerstörning såväl som risk för utökade anspråk i form av påverkansområden i 
Vallentuna. Rapporten behöver kompletteras med vidare utredningar och redovisning av 
påverkanskonsekvenser runt Arlanda flygplats. Ett eventuellt avvecklingsbeslut behöver även 
föregås av framåtsyftande beslut så som utveckling av Arlanda flygplats i ett resenärs- och 
godsperspektiv och i åtgärder som skapar ökad tillgänglighet till och från flygplatsen.

I rapporten finns ett avsnitt om Swedavia AB:s konsekvensanalys av en förtida nedläggning 
av Bromma flygplats. Konsekvensanalysen har remitterats separat, se förslag till yttrande på 
Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Stockholm Bromma Airport.
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Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag med följande ändringar:
- Under rubriken ”Sammanfattning”, ska första stycket, första meningen strykas. I andra 
stycket första meningen ska orden ”trots allt” strykas.
- Under rubriken ”5 Konsekvensanalyser”, ska första stycket, första meningen strykas.
- Under rubriken ”4.5 Genomförandebeslut för att avveckla Bromma flygplats i god ordning” 
ska orden ”trots allt” strykas i första meningen.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkandet och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand 
(M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Vallentuna kommuns yttrande på rapporten Bromma flygplats - 

underlag för avveckling av drift och verksamhet
 Vallentuna kommun yttrande rapport Bromma flygplats underlag för avveckling av 

drift och verksamhet
 ds-25-2021-bromma-flygplats--underlag-for-avveckling-av-drift-och-verksamhet
 Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 

verksamhet (Ds 2021:25)
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§ 104
Vallentuna kommuns yttrande avseende förtida avveckling av Stockholm 
Bromma Airport (KS 2021.279)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott godkänner Vallentuna kommuns yttrande på 
Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Stockholm Bromma Airport.

Ärendebeskrivning
Staten, genom Swedavia AB, och Stockholms stad har ett avtal om upplåtelse av Bromma 
flygplats. Upplåtelsen gäller till och med den 31 december 2038. Regeringen ombad, år 2020, 
Swedavia AB att ta fram en konsekvensanalys utifrån Swedavias affärsmässiga perspektiv av 
ett eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga Bromma flygplats. En sammanfattning av 
konsekvensanalysen har nu remitterats till Vallentuna kommun. Swedavias slutsats är att det 
inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma flygplats vidare och att 
konsekvenser av en förtida nedstängning av flygplatsen är hanterbara och sammantaget 
medför fördelar för Swedavia.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. I huvudsak föreslås att 
kommunen bekräftar Swedavias uppfattning att det är viktigt att Arlanda flygplats får 
långsiktiga förutsättningar att utvecklas i takt med samhällets behov. Men att hänsyn behöver 
tas till kommunens långsiktiga förutsättningar för utveckling såväl som för god hälsa och 
livskvalitet i Vallentuna. Konsekvenser för Arlanda flygplats påverkansområden i Vallentuna 
saknas helt i konsekvensanalysen och behöver utredas och redovisas.

Den sammanfattande konsekvensanalysen är även en del av rapporten Bromma flygplats – 
underlag för avveckling av drift och verksamhet som har remitterats separat. Se separat 
förslag till yttrande på aktuell rapport.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Vallentuna kommuns yttrande på Swedavia AB:s sammanfattning av 

begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Stockholm Bromma Airport
 Vallentuna kommun yttrande sammanfattning konsekvensanalys avseende förtida 

avveckling av Bromma flygplats
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 Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende 
förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport (N2021/02361)
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§ 105
Utställning Täby 2050- Staden på landet (KS 2021.055)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att Vallentuna kommun lämnar yttrande 
daterat 2021-10-26 på utställningsförslag ”Översiktsplan Täby 2050 –staden på landet”.

Ärendebeskrivning
Täby kommun har upprättat ett utställningsförslag till ny översiktsplan. Täby kommun har 
översänt ovan rubricerade ärenden till Vallentuna kommun som därmed givits tillfälle att yttra 
sig. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därmed tagit fram ett förslag till yttrande. Vallentuna 
kommun vidhåller de synpunkter som lämnades i samband med samrådshandlingen och avstår 
från att vidare yttra sig i ärendet.

Synpunkter under samråd har beaktats enligt följande: Vikten av framkomligheten på 
Norrortsleden har förtydligats i anslutning till verksamhetsområdet söder om Såsta-Karby. 
Efterfrågat tillägg om stombusslinje Täby centrum-Arninge och Barkarby-Jakobsberg via 
Arningevägen och Väsbyvägen i Vallentuna tätort samt centrala Upplands Väsby inklusive 
station ska enligt Täby kommun lagts till, men framgår inte tydligt.

Samrådstiden pågår mellan 27 september– 28 november 2021.

Utställningshandlingarna finns tillgängliga på: www.taby.se/nyoversiktsplan

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Utställning om översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
 Yttrande, Utställning om översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
 Yttrande, Samråd om översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet(252299) (0)_TMP
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§ 106
Beredning av miljöstipendiat 2021 (KS 2021.313)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Syftet med det årliga miljöstipendiet är att uppmärksamma och stimulera goda insatser och 
engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom Vallentuna kommun. 
Stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser för miljön.

Plan- och miljöutskottet bereder förslag till miljöstipendiat vid sittande bord och motiverar 
förslaget till stipendiat. Föreslagna stipendiater bedöms utifrån kriterierna:
- miljöengagemang utöver det förväntade;
- miljöarbete som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll; samt
- hur stipendiet kan bidra till genomförande av ytterligare miljöåtgärder.

Fem nomineringar har inkommit (se bilaga 1):
- Ossian Nordell
- Christian Hedborg och Charlotte Müntzing, Barn- och ungdomsförvaltningen
- Rekoring Vallentuna, initiativtagare Linda Lönnqvist
- Våra barns klimat, verksamhetsledare Emma Max
- Minimalisterna

Kommunstyrelsen beslutar därefter stipendiat, motivering och stipendiets storlek. Det belopp 
som utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. Medel för ändamålet disponeras ur det årliga 
anslaget till kommunstyrelsens förfogande. Miljöstipendiet kan delas ut vid därpå följande 
kommunfullmäktiges sammanträde.

De nominerade har lämnat medgivande för hantering av personuppgifter. Utlysning och 
hantering av ärendet sker i enlighet med regler och kriterier för utdelning av kommunens 
miljöstipendium (KS 2019.130).

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att plan- och miljöutskottet lämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Beredning av miljöstipendiat 2021 TJSKR

12 / 15

Comfact Signature Referensnummer: 23863SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-11-16

Referensnummer för signaturer:

 Bilaga 1 Nomineringar Miljöstipendium 2021
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§ 107
Anmälningar av kungörelser fram till 2021-10-28
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2021-10-28 och 
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med 
anmälningar av kungörelser.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att plan- och miljöutskottet tar del av kungörelserna och lägger 
dem till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad 

enbostadshus, KRAGSTA 4:12 (Kristinelundsvägen 70)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring, inre 

ändring av bärande konstruktion m.m. BÄLLSTA 2:791 (Dragonvägen 1A)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av carport 

till garage med tillkommande BYA/BTA om 0/18 kvm UTHAMRA 1:354 (Blockstigen 20)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus VALENTUNA-NYBY 1:147 (Blåmesvägen 15)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

industri/kontor  BÄLLSTA  5:210
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av 33 lgh 

VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:69
  Underrättelse - ett beslut har fattats, förhandsbesked för nybyggnad av tre 

enbostadshus UBBY 1:20
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för skylt "Fritidsgården 

"MEGA" VALENTUNA PRÄSTGÅRD 1:146
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

enbostadshus i efterhand BÄLLSTA 2:498
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 

flerbostadshus - balkonginglasning VALLENTUNA-ÅBY 1:159
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för samlingslokaler 

BYA/BTA 37 kvm TOFTESTA 1:7
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus med BYA20 kvm VALLENTUNA-RICKEBY 1:339
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  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnation av 
enbostadshus (BYA 113 kvm, BTA 227 kvm) ink eldstad och  komplementbyggnad UTHAMRA 
1:317

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad (32 kvm) av 
enbostadshus UTHAMRA 1:176

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om marklov (etapp två)för 
flerbostadshus VALLENTUNA PRÄSTGÅRD 1:69

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus (BYA 113kvm/BTA 172 kvm) BÄLLSTA 2:1308

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av carport  
ORMSTA 1:761

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
flerbostadshus - inglasning av balkong VALLENTUNA-MÖRBY 1:24

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för fasadändring av 
enbostadshus  BÄLLSTA 2:350

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för  nybyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad BÄLLSTA 2:282

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för  nybyggnad av 
enbostadshus  och carport samt installation av eldstad BÄLLSTA 2:1303

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus BYA 179m2 ink eldstad och komplementbyggnad mad BYA 56m2, Ubby 1:63 
(Hagalundsvägen 3B) (SHBG 2021-000732)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för tillbyggnad (BYA 19m2 
BTA 40m2) av enbostadshus, Uthamra 1:190 (Hällmarksvägen 1) (SHBG 2021-000727)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
BYA/BTA 30m2, Bällsta 2:1217 (Berghällsvägen 3) (SHBG 2021-000661)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om rivningslov för förråd med 19 m2, 
Bällsta 2:834 (Furulundsvägen 33) (SHBG 2021-000717)
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