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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:00-18:45

Beslutande 
närvarande

Elwe Nilsson (M) (ordförande), Robert Lee (L) (vice ordförande), Sven-
Olof Ekström (S) §§71-82, Ewa Thorin (M), Per-Everth Staff (C), Mattias 
Torkelsson (KD), Anette Karlsson (S), Bo Brandt (SD), Zarah Sjökvist (M)  
ersätter Peter Bergmiller (MP), Adam Westerberg (S) §§69-70 ersätter 
Sven-Olof Ekström (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Mathias Lasu (L), Adam Westerberg (S) §§71-82, Lars Åsberg (M), Ingrid 
Anderson (C), Michel Louis (KD), Mats Hellberg (SD)

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Tobias Pettersson 
(Avdelningschef Kart- och mät), Johanna Attlerud (Stabschef), Senad 
Glamocak (Bygglovschef), Jesper Westberg (Kommunsekreterare)

Paragrafer §§69-82

Justerande Anette Karlsson (S)

Plats och tid för 
justering

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

Sekreterare Jesper Westberg

Ordförande Elwe Nilsson (M)

Justerande Anette Karlsson (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§69 Val av justerare
§70 Fastställande av dagordning
§71 Verksamheten informerar
§72 Tertialuppföljning januari-april 2022 Bygg- och miljötillsynsnämnden
§73 NORRHALL 3:12 (Adress saknas) Ansökan om förhandsbesked SHBG 2022-000281

§74 GÄLLSTA 4:14 (GÄLLSTAVÄGEN 20) Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus, Dnr SHBG 2022–000199

§75 ANGARNS-VEDA 1:13 (ANGARNS-VEDA 4) Ansökan om förhandsbesked SHBG 2022-
000250

§76 ÖSBY 5:1(gatuadress saknas) ansökan om förhandsbesked, SHBG 2022–000168.

§77 KÅRSTA-RICKEBY 2:76 (BERGSJÖVÄGEN 36D) Ansökan om bygglov  SHBG 2021-
001145

§78 KÅRSTA-RICKEBY 2:153 (BERGSJÖVÄGEN 32A) Ansökan om bygglov  SHBG 2021-
001146

§79 KÅRSTA-RICKEBY 2:154 (BERGSJÖVÄGEN 34A) Ansökan om bygglov  SHBG 2021-
001147

§80 Tillsyn - Påbörjat utan startbesked – Teknikhus, SHBG 2022-000211 Lindholmen 8:1
§81 Anmälningar för kännedom
§82 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 69
Val av justerare
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden utser Anette Karlsson (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 70
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 71
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

• Aktuell information från verksamheterna
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 72
Tertialuppföljning januari-april 2022 Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN 
2022.026)
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden godkänner tertialuppföljningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

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

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-05-10, Tertialuppföljning jan-april 2022 för Bygg- och 

miljötillsynsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2022, BMN
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 73
NORRHALL 3:12 (Adress saknas) Ansökan om förhandsbesked SHBG 
2022-000281 (BMN 2022.042)
Ärendet avser: Norrhall 3:12
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.
Beslutsunderlag i ärendet utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-17.
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.
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga; ”Hur man överklagar bygg- och miljötillsynsnämndens beslut”)Förslaget till beslut 
(beslutsmeningen) ska uttrycka myndighetens ställningstagande. Detta ska vara så tydligt att 
beslutet ska kunna verkställas med hjälp av endast beslutsmeningen.

Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked inkom 2022-04-11 för upplag av båtar och trailers om 18 000 
m2.
Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Ingår 
heller inte i kommunens översiktsplan. Fastighetens areal är 84 ha och obebyggd.
Berörda grannar/sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har 
inkommit.
Mark ska enligt 2 kap 2 § PBL användas för det eller de ändamål som den är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning.
När bedömning görs ska hänsyn tas till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden. En utbyggnad av bebyggelse ska främja 
en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder, en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi 
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och en god ekonomisk tillväxt och en 
effektiv konkurrens.
Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden 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.
Upplysningar
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs 
tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked.
Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 § PBL, bindande vid den kommande 
bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

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

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse, 2022-05-30, Norrhall 3:12 (adress saknas) Ansökan om 

förhandsbesked, SHBG 2022-000281
 Tjänsteskrivelse
 Situationsplan
 beslut trafikverket bilaga 2
 bilaga till trafikverkets beslut
 Karta
 Dagvatten utredning
 Bilaga till ansökan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 74
GÄLLSTA 4:14 (GÄLLSTAVÄGEN 20) Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus, Dnr SHBG 2022–000199 (BMN 
2022.044)
Ärendet avser: GÄLLSTA 4:14
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.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2022-03-10 och gäller prövning av förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus.

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus.

Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fastigheten är belägen inom riksintresse kulturmiljö. Remiss har skickats till 
kulturförvaltningen som svarat följande:
”Förhandsbesked har sökts för avstyckning av två fastigheter samt uppförande av 
enbostadshus i vardera nybildad tomt. Efter platsbesök kan konstateras av valda platser för 
nya byggnader är väl övervägd. Ena tomten utgöras av en etableringsyta för 
verkstadsverksamhet. Den andra byggnaden placeras varsamt i skogsbrynet ovanför vägen 
och den lilla odlingstegen som bevaras. Byggnaderna bör uppföras om 1 våning samt färgas i 
en dov kulör: brunt, järnvitriol eller annan naturnära kulör.”

För bedömning beträffande vatten och avlopp har remiss har skickats till miljöavdelningen. 
Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa och informerar om vilken avloppsteknik 
som behövs inför ansökan. Gällande vatten anger 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/d)”.

Berörd sakägare bedöms vara ägare av Gällsta 4:15. Fastighetsägaren hade möjlighet att yttra 
sig mellan 2022-04-19 och 2022-05-06. Inga synpunkter eller erinran har inkommit.

Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.

Samtliga remissvar finns bifogade i sin helhet till denna del av tjänsteskrivelse.

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

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse 2022-05-25 Gällsta 4:14 (Gällstavägen 20) Ansökan om 

förhandsbesked, SHBG 2022-000199
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20216
 karta
 Remissvar  utan erinran, Miljöavdelningen
 Remissvar  utan erinran, Kulturförvaltningen1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 75
ANGARNS-VEDA 1:13 (ANGARNS-VEDA 4) Ansökan om förhandsbesked 
SHBG 2022-000250 (BMN 2022.043)
Ärendet avser: Angarns-Veda 1:13
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.

Ärendebeskrivning
Denna sammanfattning används även som sammanfattning i protokollet. Det är viktigt att den 
som läser sammanfattningen förstår ärendet och vad som ska beslutas. Om det är något 
särskilt som är värt att veta om beredningsprocessen ska det framgå i sammanfattningen.

I ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda finns det dessutom krav på motivering av 
beslut och den ska också skrivas under denna rubrik en rubrik som du skapar själv i denna 
ruta. Rubriken ska heta ”Skäl till beslut” (formatet ska vara Rubrik 3)

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

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse, 2022-05-30, Ansökan om förhandsbesked Angarns-Veda 1:13 

(Angarns-Veda 4) SHBG 2022-000250
 Tjänsteskrivelse
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Bullerutredning
 Meddelande om fornlämning
 Yttrande Miljö
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 76
ÖSBY 5:1(gatuadress saknas) ansökan om förhandsbesked, SHBG 2022–
000168. (BMN 2022.045)
Ärendet avser: Ösby 5:1
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17 §, Plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

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.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2022-03-01 och gäller prövning av förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage.

Förslaget är placerat inom område som är beläget inom riksintresse kulturmiljö.
Kulturförvaltningen har svarat på remissen att ”området har kulturhistoriska värden.
Landskapet är varierat och fria siktlinjer ska verkas. Gällande fastighet utgörs av skogsmark 
och ansluter till befintlig bebyggelsestruktur i området. Det är av stor vikt att tillkommande 
bebyggelse anpassas till natur och topografi. Sprängning och uppfyllnad ska reduceras i 
största möjliga mån. Nybyggnad bör färgas i dova kulörer för att stämma in i tomtens 
vegetation. Kommunantikvarie beslutar att tillstyrka bygglov då förslaget bedöms ta hänsyn 
till kulturmiljöns intressen.”

Miljöavdelningen har svarat på första remissen att de behövde mer information om placering 
av vatten och avlopp. Sökande har inkommit med information och placeringen. 
Miljöavdelningen har inget att erinra mot förslaget. Det framkommer också att det är önskvärt 
att borra efter vatten.

Sökande har därefter borrat efter vatten och bestyrkt det med faktura där brunnsborraren anger 
450 liter i timman.

Miljöskydd är hörda med anledning av närhet av hästar och erinran från granne som är ägare 
av ÖSBY 2:6, 2:7, 4:1.

Miljöskydd har på svarat på remissen och informerar om följande:
”Skyddsavstånd mellan bebyggelse och hästverksamhet.
Om hästhållning och bostäder ligger för nära varandra kan problem uppstå i framtiden i form 
av lukt, flugor, damm och allergiska reaktioner. Boverket konstaterar att det inte finns några 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

uttryckliga lagregler gällande skyddsavståndet men omständigheter i olika fall är avgörande. I 
praxis finns miljödomstolens beslut att hästar inte får hållas inhägnade inom ett avstånd på 20 
meter från närmaste bostadshus. Vallentuna kommun har som riktlinje för översiktsplan 2040 
att vid planläggning för bostäder tillämpa ett skyddsavstånd på landsbygd om minst 50 m 
mellan bebyggelse och hästhållning.

Enligt fastighetskartan är det respektive ca 35 och 100 meter inklusive skyddande vegetation 
mellan den planerade bostadsbyggnaden på Ösby 5:1 och närmsta hästhage och stall.

Dagvatten.
Miljöavdelning har haft klagomål på dagvatten i närområdet. Skogsområdet/berget som ska 
bebyggas saknar tillräckligt bra möjligheter till fördröjning av dagvatten som vid skyfall kan 
leda till översvämning av fastigheter nedströms. Bygglov måste följa upp och tillse att 
dagvatten från de hus som ska byggas kan omhändertas utan att andra fastighetsägare drabbas.

Berörda sakägare är hörda mellan 2022-03-08 och 2022-03-23. Erinringar har inkommit från 
Ösby 2:6, 2:7, 4:1, 5:16.

Sammanfattningsvis framförs oro för närheten till hästar och gödsel (Ösby 2:6, 2:7, 4:1). Från 
Ösby 5:16 framförs oro att naturvärden förstörs, vägens kostnader, en gemensam 
parkeringsruta, vattentillgången.

Sökande har bemött samtliga punkter på ett förtroendegivande sätt.
Samtliga erinringar, remissvar och bemötande finns bifogade i sin helhet till denna del av 
tjänsteskrivelsen.

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

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

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse 2022-05-25 ÖSBY 5:1 (adress saknas) ansökan om 

förhandsbesked, SHBG 2022-000168
 Tjänsteskrivelse förhandsbesked 20216
 Orienteringskarta-Röd markerering avser förslag på plats.
 Översiktlig karta- röd markering avser föreslagen plats.
 Situationsplan1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

 Bestyrkande av vattentillgången
 Remissvar  utan erinran-Miljöavdelningenmiljöskydd
 Remissvar  utan erinran, Kulturförvaltningen
 Yttrande_miljö-med_erinran_gällande_VA
 Remissvar  med erinran, ÖSBY 2-6
 Remissvar med erinran ÖSBY 2-7
 Remissvar  med erinran, ÖSBY 4-1
 Remisvar  med erinran, ÖSBY 5-16
 Karta_områden
 Bemötande av Yttrande från Ösby 2-6, 2-7 och 4-1
 Bemötande av yttrande fr. Ösby 5-16
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

§ 77
KÅRSTA-RICKEBY 2:76 (BERGSJÖVÄGEN 36D) Ansökan om bygglov  
SHBG 2021-001145 (BMN 2022.039)
Ärendet avser: Kårsta-Rickeby 2:76
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen
(2010:900), PBL att inte bevilja bygglov för enbostadshus.
Avgiften för bygglovet är 6 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Ansökan avviker från gällande detaljplan Kårsta-Rickeby 1 angående antalet enbostadshus 
och
byggnadsarea för bostadsändamål.
Aktuellt byggnadsverk avviker från detaljplanen.
1. Det får endast finnas en huvudbyggnad på fastigheten. Ett bostadshus är redan beviljat
på fastigheten (SHBG 2021-001061) 2022-04-01. Avvikelse 100 %.
2. Tillåten byggnadsarea för bostadsändamål överskrids med 47 m2 eller 32 %.
Byggnadsarean för bostadsändamål får inte vara större än 150 m2. Redan beviljat lov
har en byggnadsarea på 147 kvm.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga ”Hur man överklagar bygg- och miljötillsynsnämndens beslut”).

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad BYA 50 m2 och eldstad inkom
2021-12-16. På alla handlingar står det komplementbostadsbyggnad, detta innebär att de söker
för ytterligare en bostad = huvudbyggnad, inte komplementbyggnad. 2022-05-18 har man
ändrat ansökan till nybyggnad av enbostadshus.
Byggnadsarean för huvudbyggnad för bostadsändamål får uppgå till högst 150 m2.
Komplementbebyggelse (ej bostad) får uppföras till en största sammanlagda byggnadsarea om
50 m2.
En avvikelse på 100 % kan inte anses utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om bygglov ska därför avslås.
Grannhörande
Inga underrättelse har skickats till grannar.
25 § Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och 
ge
dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser,
Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. 
Lag (2015:668).

15 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 42490SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2022-06-21

Referensnummer för signaturer:

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

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse, 2022-05-30,Ansökan om bygglov, Kårsta-Rickeby 2:76 

(Bergsjövägen 36 D), SHBG 2021-001145
 Tjänsteskrivelse bygglov 202110
 Situationsplan
 Markplanering
 Fasadritningar
 Fasadritningar 2
 Plan o sektionsritningar
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§ 78
KÅRSTA-RICKEBY 2:153 (BERGSJÖVÄGEN 32A) Ansökan om bygglov  
SHBG 2021-001146 (BMN 2022.040)
Ärendet avser: Kårsta-Rickeby 2:153
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen
(2010:900), PBL att inte bevilja bygglov för enbostadshus.
Avgiften för bygglovet är 6 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Ansökan avviker från gällande detaljplan Kårsta-Rickeby 1 angående antalet enbostadshus 
och
byggnadsarea för bostadsändamål.
Aktuellt byggnadsverk avviker från detaljplanen.
1. Det får endast finnas en huvudbyggnad på fastigheten. Ett bostadshus är redan beviljat
på fastigheten (SHBG 2021-001148) 2022-04-04. Avvikelse 100 %.
2. Tillåten byggnadsarea för bostadsändamål överskrids med 47 m2 eller 32 %.
Byggnadsarean för bostadsändamål får inte vara större än 150 m2. Redan beviljat lov
har en byggnadsarea på 147 kvm.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga ”Hur man överklagar bygg- och miljötillsynsnämndens beslut”).

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad BYA 50 m2 och eldstad inkom
2021-12-16. På alla handlingar står det komplementbostadsbyggnad, detta innebär att de söker
för ytterligare en bostad = huvudbyggnad, inte komplementbyggnad. 2022-05-18 har man
ändrat ansökan till nybyggnad av enbostadshus.
Byggnadsarean för huvudbyggnad för bostadsändamål får uppgå till högst 150 m2.
Komplementbebyggelse (ej bostad) får uppföras till en största sammanlagda byggnadsarea om
50 m2.
En avvikelse på 100 % kan inte anses utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om bygglov ska därför avslås.
Grannhörande
Inga underrättelse har skickats till grannar.
25 § Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och 
ge
dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser,
Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. 
Lag (2015:668).
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Yrkanden
Ordförande, Elwe Nilsson (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Elwe Nilsson (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse, 2022-05-30, Ansökan om bygglov Kårsta-Rickeby 2:153 

(Bergsjövägen 32 A), SHBG 2021-001146
 Tjänsteskrivelse bygglov 202110
 Situationsplan
 Markplanering
 Fasadritningar 2
 Fasadritningar 1
 Plan o sektionsritningar
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§ 79
KÅRSTA-RICKEBY 2:154 (BERGSJÖVÄGEN 34A) Ansökan om bygglov  
SHBG 2021-001147 (BMN 2022.041)
Ärendet avser: Kårsta-Rickeby 2:154
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 §, Plan- och bygglagen
(2010:900), PBL att inte bevilja bygglov för enbostadshus.
Avgiften för bygglovet är 6 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).
Skäl för beslutet
Ansökan avviker från gällande detaljplan Kårsta-Rickeby 1 angående antalet enbostadshus 
och
byggnadsarea för bostadsändamål.
Aktuellt byggnadsverk avviker från detaljplanen.
1. Det får endast finnas en huvudbyggnad på fastigheten. Ett bostadshus är redan beviljat
på fastigheten (SHBG 2021-001149) 2022-04-04. Avvikelse 100 %.
2. Tillåten byggnadsarea för bostadsändamål överskrids med 47 m2 eller 32 %.
Byggnadsarean för bostadsändamål får inte vara större än 150 m2. Redan beviljat lov
har en byggnadsarea på 147 kvm.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se 
bilaga ”Hur man överklagar bygg- och miljötillsynsnämndens beslut”).

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad BYA 50 m2 och eldstad inkom
2021-12-16. På alla handlingar står det komplementbostadsbyggnad, detta innebär att de söker
för ytterligare en bostad = huvudbyggnad, inte komplementbyggnad. 2022-05-18 har man
ändrat ansökan till nybyggnad av enbostadshus.
Byggnadsarean för huvudbyggnad för bostadsändamål får uppgå till högst 150 m2.
Komplementbebyggelse (ej bostad) får uppföras till en största sammanlagda byggnadsarea om
50 m2.
En avvikelse på 100 % kan inte anses utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om bygglov ska därför avslås.
Grannhörande
Inga underrättelse har skickats till grannar.
25 § Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och 
ge
dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som
1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser,
Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. 
Lag (2015:668).
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Yrkanden
Ordförande, Elwe Nilsson (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Elwe Nilsson (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Del av tjänsteskrivelse, 2022-05-30, Kårsta-Rickeby 2:154 (Bergsjövägen 34 A) 

ansökan om bygglov , SHBG 2021-001147
 Tjänsteskrivelse bygglov 202112
 Situationsplan
 Markplanering
 Fasadritningar 1
 Fasadritningar 2
 Plan o sektionsritningar
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§ 80
Tillsyn - Påbörjat utan startbesked – Teknikhus, SHBG 2022-000211 
Lindholmen 8:1 (BMN 2022.049)
Ärendet avser: Lindholmen 8:1
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och 9 
kap. 11 § punkt 4 plan- och byggförordningen att ta ut en byggsanktionsavgift på 160 412 
kronor av fastighetsägaren aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik (16556013-0683) för 
uppförande av teknikbyggnad som påbörjats utan startbesked.

Vidare beslutar Bygg- och miljötillsynsnämnden med stöd av 11 kap. 61 § PBL att 
byggsanktionsavgiften ska betalas till Vallentuna kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
inom två månader efter beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

Ärendebeskrivning
Den 15 mars 2022 fick bygg- och miljötillsynsnämnden kännedom om att uppförandet av en 
teknikbyggnad hade påbörjats innan bygglov och startbesked hade getts.

Den 16 mars 2022 skickade bygglovsavdelningen ut ett brev till fastighetsägaren avseende 
den olovligt uppförda teknikbyggnaden. Något svar på brevet har inte inkommit inom utsatt 
tid.

Sökanden skickade in en ansökan om bygglov för uppförande av teknikbyggnad den 9 
februari 2022. I ansökan framgår det att teknikbyggnaden redan är uppförd och att lovet söks i 
efterhand.

Tjänsteskrivelsen har kommunicerats till fastighetsägaren, som har inte har inkommit med 
något yttrande inom utsatt tid.

Beslutsunderlag i ärendet utgörs av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-06.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-06-01, Tillsyn - Påbörjat utan startbesked - Teknikhus
 Tjänsteskrivelse bygglov 2021
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 fotografi 1 taget 2022-03-15
 fotografi 2 taget 2022-03-15
 fotografi 3 taget 2022-03-15
 E-post4
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§ 81
Anmälningar för kännedom
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar listan med handlingar som har anmälts för kännedom 
till och med den 2 juni 2022.

Beslutsunderlag
 BMN 2021.100-3  Dom från Mark- och miljödomstolen angående utdömande av vite på 

fastigheten Grana 11:1, mål nr P 470-22
  Länsstyrelsens beslut om överklagande av beslut om avvisning av ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheterna Vreda 1:22 och 1:24
  Dom från Mark- och Miljödomstolen, bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus 

m.m. på fastigheten Kragsta 1:51, Vallentuna kommun, Mål nr P 385-22 (SHBG 2021-000784)
  Länsstyrelsens beslut vid överklagan av beslut om bygglov för en komplementbyggnad 

(miljörum) på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 i Vallentuna kommun, 403-12995-2022, 
(SHBG 2022-000048)

 BMN 2021.002-11  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2021, samtliga 
nämnder

  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 
kommun 2021

  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2021
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2021
 BMN 2022.003-3  Kommunfullmäktige, Revidering av bygg- och miljötillsynsnämndens 

reglemente
  Beslut av överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad på fastigheten Ösby 1:70 i Vallentuna kommun (SHBG 2022-000091), 
403-16326-2022

  Dom från Mark- och miljödomstolen angående Bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus 
m.m. på fastigheten Stora Mällösa 1:12 i Vallentuna kommun, Mål nr P 3111-22 (SHBG 2022-
000046)

  Länsstyrelsens beslut angående överklagande av beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten från fastigheten Angarns-Örsta 8:8, 505-44755-2020 (BMTN-2020-361)

  Kommunstyrelsen, Revidering av den grafiska profilen
  Överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, BMTN-2022-145
  Överklagande av beslut gällande förbud att släppa ut avloppsvatten, Säby 32:2, BMTN-

2022-139
  Minnesanteckningar från samrådsmöte med representanter ur kommunens 

funktionshindersråd (KFR) och pensionärsråd (KPR), 2022-05-03, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/teknik- och fastighetsförvaltningen

  Överklagande av beslut om avslag för bygglov för ändring av enbostadshus till 
flerbostadshus och tillbyggnad av trapphus på fastigheten Vallentuna Prästgård 6:2 i 
Vallentuna kommun (SHBG 2021-000116)
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§ 82
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och
med den 2 juni 2022.

Beslutsunderlag
 BMN 2022.002-32  Delegationsbeslut enligt B7.1, underrättelse om avslutad förrättning med 

godkännande, fastighetsreglering berörande Karby 3:92 och 3:207,  AB21988
 BMN 2022.010-10  Delegationsbeslutslista, 2022-05-06 till 2022-06-01, 

bygglovsavdelningen
 BMN 2022.010-11  Delegationsbeslutslista 2022-04-27 till 2022-05-31, miljöavdelningen

24 / 24

Comfact Signature Referensnummer: 42490SE



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Elwe Nilsson
ORGANISATION: Vallentuna BMN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07c2ec2b856c6f42d2d03c4922e3d4650a
DATUM & TID: 2022-06-22 15:07:53 +02:00

NAMN: ANETTE KARLSSON
ORGANISATION: Vallentuna BMN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0888325b1352e151aa7b5a810ba26bbad5
DATUM & TID: 2022-06-23 08:32:56 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-23 08:33:02 +02:00
Ref: 42490SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 42490SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE&b=g8m3
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE&b=g8m3

	Anslag
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag

	Protokoll BMN 2022-06-21 signed
	5aa47b86-c283-40e5-a399-1c6472473bb8.docx
	6483c099-a069-4e17-b189-9da613fe20b4.docx
	ÄRENDELISTA

	b2ccb73a-cd34-4f6b-8297-2252d73b96a0.docx
	Beslut

	147a674d-fcc5-41f1-806f-2b5a4c53a874.docx
	Beslut

	5ebf5cd1-b4d5-49e6-8671-ab3162a15567.docx
	Ärendebeskrivning

	3ffc040c-7738-4dd0-a2fa-b25bf22d240e.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	cd88a97f-d337-4e89-ae5d-48674ac7dab0.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	1941eb6f-0d5d-478d-ac3c-05c6a80f14e8.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	3e2254c7-80e2-4eb3-a2d1-86f49e2fdb9b.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	f5ab60d2-d32c-4d3b-a05a-19fa23fa4c6f.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	89266c7e-079c-478f-9e82-ab4346626212.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	e5c16839-f615-4457-ac02-420e8596b960.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	0e80a312-367e-4acd-8d02-330769ab792d.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	636c48fd-eb40-4253-b4a7-64575ae73f0d.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	3ee74608-17d4-45c8-b782-1871d592a849.docx
	Beslut

	655ebc76-5f3e-4d77-b761-d7f005019d9b.docx
	Beslut

	Underskriftssida




