
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

6. UBBY 1:20 (MOLNBYVÄGEN 2) Förhandsbesked för 
nybyggnad av tre enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000461 (BMN 
2020.073)
Ärendet avser: UBBY 1:20

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 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat.

Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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. till beslut (beslutsmeningen) ska uttrycka myndighetens ställningstagande. Detta ska 
vara så tydligt att beslutet ska kunna verkställas med hjälp av endast beslutsmeningen.

Ärendebeskrivning
Det har 2020-07-02 inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 
tre enbostadshus. Aktuell placering ligger utanför planlagt område, inom sammanhållen 
bebyggelse.
Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa. Beträffande vatten så anger man att 
fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter och 
rekommenderar provborrning.
Borrning är utförd med positivt resultat.

Ägare av fastigheterna UBBY 1:14, 1:18, 1:19 och VALLENTUNA-VEDA 1:1 har hörts, 
ingen erinran har inkommit.

Handlingar
 Förhandsbesked för tre enbostadshus, 20201103
 Tjänsteskrivelse
 Översiktskarta
 Situationsplan
 Remissvar miljö
 Borr protokoll
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BYGGLOVHANDLÄGGARE 
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VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse
UBBY 1:20 (MOLNBYVÄGEN 2) 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000461

Ärendet avser: UBBY 1:20
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 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut 
separat.

Skäl för beslutet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.  till beslut (beslutsmeningen) ska uttrycka myndighetens 
ställningstagande. Detta ska vara så tydligt att beslutet ska kunna verkställas med 
hjälp av endast beslutsmeningen. 

Sammanfattning av ärendet
Det har 2020-07-02  inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
uppförande av tre enbostadshus. Aktuell placering ligger utanför planlagt område, 
inom sammanhållen bebyggelse.
Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa. Beträffande vatten så anger man
att fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter och
rekommenderar provborrning.
Borrning är utförd med positivt resultat.
Ägare av fastigheterna UBBY 1:14, 1:18, 1:19 och VALLENTUNA-VEDA 1:1 har hörts, 
ingen erinran har inkommit.

Senad Glamocak Krister Ulfvarson
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2,2TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00
SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

MILJÖ OCH BYGGLOV UTLÅTANDE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-11-02

SHBG 2020-000461
VALLENTUNA KOMMUN

Handläggare:
Krister Ulfvarson (KUN)
08-587 851 29                       SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Tjänsteskrivelse
UBBY 1:20 (MOLNBYVÄGEN 2) 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus, Dnr SHBG 2020-000461

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden 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 17 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Avgiftspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut 

separat.

Skäl för beslutet:

Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.  

Ärendet i korthet

Det har  2020-07-02  inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för 
uppförande av tre enbostadshus. Aktuell placering ligger utanför planlagt område, 
inom sammanhållen bebyggelse.

Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa. Beträffande vatten så anger man
att fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter och
rekommenderar provborrning.

Borrning är utförd med positivt resultat.
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Ägare av fastigheterna UBBY 1:14, 1:18, 1:19 och VALLENTUNA-VEDA 1:1 har hörts, 

ingen erinran har inkommit.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av tre enbostadshus. 
Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Miljöavdelningen bedömer att avlopp går att lösa. Beträffande vatten så anger man
att fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter och
rekommenderar att provborrning utförs för att säkerställa tillgången till vatten.

Borrning är utförd med positivt resultat.

Ägare av fastigheterna UBBY 1:14, 1:18, 1:19 och VALLENTUNA-VEDA 1:1 har hörts, 

ingen erinran 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.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden kan betraktas som smärre 
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens 
översiktsplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.

Förvaltningen bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 
4 kap 2 § PBL.  
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Upplysningar 

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 
bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Detta beslut kan överklagas

Överklagandet ska vara skriftligt och sändas till bygg- och miljötillsynsnämnden som 
vidarebefordrar det till länsstyrelsen. 

För att länsstyrelsen ska kunna ta upp ert överklagande måste det kommit in till 
kommunen senast tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Tala om vilket beslut överklagandet gäller genom att ange ärendets diarienummer. 
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Underteckna överklagandet och uppge namn, personnummer, postadress och 
telefonnummer.

Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med 
fullmakt.
Märk kuvertet: ”ÖVERKLAGANDE”

Bilagor till utlåtandet

1. Tjänsteskrivelse

2. Översiktskarta

3. Situationsplan

4. Remissvar miljö

5. Borrprotokoll

Senad Glamocak

bygglovchef

Krister Ulfvarson

Bygglovhandläggare

______________________
Beslutet expedieras till:
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Genom förenklad delgivning/alt delgivningskvitto till:
 Sökanden 

Underrättelsebrev till berörda grannar/rågrannar: 
 UBBY 1:14, 1:18, 1:19 och VALLENTUNA-VEDA 1:1.

Genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
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Från: Miljö Avdelningen
Till: Vallentuna Bygglov
Ärende: Ärende BMTN-2020-943 - Remissvar för SHBG 2020-000461
Datum: den 24 juli 2020 10:50:02

Hej,

Här kommer remissvar från miljöavdelningen för SHBG: 2020-000461, fastighet Ubby
1:20.

Miljöavdelningen bedömer att en enskild avloppsanläggning kommer att kunna lösas på
planerade fastigheter enligt bifogad situationsplan. Fastighetens jordart består av sandig
morän enligt SGUs jordartskarta. Avloppsanläggningen behöver uppfylla kraven på
normal skyddsnivå gällande miljöskydd och hög skyddsnivå gällande hälsoskydd då det
finns många enskilda vattenbrunnar i närområdet. Dricksvattentäkter bör erhålla ett
skyddsavstånd på minst 30-50 meter från planerad avloppsanläggning och helst ligga
uppströms. Skyddsavståndet till bergvärmehål bör erhålla minst 30 meter. Tillstånd ges
endast till infiltrationsanläggningar när jordarten vid tänkt placering är av sandig art.
Därför kan en annan anläggningstyp än infiltration bli aktuell.
Slamavskiljaren/reningsverket bör ligga högst 10 m från väg/uppfart för slamtömning.
Notera att det tillkommer en avgift vid slamtömning för extra slangdragning utöver 10
meter. Typ av avloppsteknik och placering av anläggning behandlas vidare i ansökan om
enskilt avlopp som ska lämnas in till miljöavdelningen.  

Brunnsborrning gällande dricksvatten till ett enbostadshus är inte tillståndspliktigt eller
anmälningspliktigt i Vallentuna kommun. Miljöavdelningen rekommenderar dock
provborrning eller en hydrogeologisk grundvattenutredning på fastigheten gällande
dricksvattenförsörjningen. Vi kan se i SGUs karta över grundvattenkapacitet i berg, att
fastigheten ligger inom karterat område med mindre goda uttagsmöjligheter, urberg.
Mediankapacitet <600 l/h (< ca 15 m3/d).

Fastigheten ligger även inom ett tätbebyggt område med aspekten att en ny fastighets
dricksvattenförsörjning kan äventyra befintliga grannarnas dricksvattenförsörjning. I detta
fall gäller att tre nya fastigheter ska ha tillräckligt med vatten samt att de inte ska äventyra
befintliga grannars dricksvattenförsörjning. Enligt 9 kap 10 § miljöbalken ska
anläggningar för grundvattentäkter inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer. Med olägenhet för människors hälsa avses i detta
fall att en bostad inte har tillgång till vatten i tillräcklig omfattning och av godtagbar
kvalitet. 

Kompletteringar och frågor skickas till miljo@vallentuna.se

Miljöavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besök: Tuna torg 1
Post: 186 86 Vallentuna
Vxl: 08-587 850 00

Vallentuna kommun
www.vallentuna.se

Information om behandling av personuppgifter: Vallentuna kommun är
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mailto:miljo@vallentuna.se
mailto:bygglov@vallentuna.se


personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig
kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till
andra och arkiveras. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom
vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår
webbplats www.vallentuna.se/personuppgifter. Där beskriver vi dina rättigheter och hur
nämnden samlar in och behandlar dina personuppgifter.
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