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TJÄNSTESKRIVELSE 
2018-12-03 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2018-000389 

Nybyggnad av flerbostadshus (192 lgh), JAKOBSBERG 2:2283 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag  

 

1. Bygglov ges för nybyggnad av flerbostadshus med 192 lägenheter. 

 

2. Avgift fastställs till 482 977 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (192 lgh) inom den sjätte 

etappen av bostadsområdet Söderdalen i Jakobsberg. Byggnadens totala bruttoarea 

uppgår till 17 098 kvm. Kvarteret är beläget väster om järnvägen och öster om det 

blivande torget och Solparken.  

Handlingar 

Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

Tillgänglighet utlåtande  2018-11-12 

Handlingsförteckning inkl listade handlingar 2018-11-01 

Utvändig material- och kulörbeskrivning 2018-08-24 

Utredning buller 2018-08-24 

Ansökan bygglov  2018-05-31 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K, godkänd av SP Certifiering till och med 2021-

06-22 med behörighetsnummer SC0528-11. 

Ärendet 

Byggnaden är U-formad med sex trapphus och har en innegård som vetter ut mot det 

blivande torget och Solparken. Trapphus 1, 2, 5 och 6 uppförs med fem våningar 

samt en souterrängvåning och trapphus 3 och 4 uppförs med sex våningar samt en 

souterrängvåning. I souterrängvåningen i trapphus 1 och 2 finns en lokal, inredning 

av denna ingår inte i ansökan.  
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Cykelförråd och lägenhetsförråd inryms i huvudsak på vindsplanen. Cykelplatser 

finns även i cykelrum som nås från gården och i kvarteret finns även 35 stycken 

utomhuscykelparkeringar.  

 

I trapphus 3 finns ett miljörum och utomhus längs lokalgatorna finns 

underjordsbehållare för hushållsavfall (restavfall).  

 

Byggnadens fasader utförs i mörkt och ljust tegel, på utvalda delar av fasaderna 

utförs teglet med olika mönsterkombinationer. Taket utförs i gråsvart papp förutom 

detaljer så som hisstoppar och fläktrummens väggar som kläs i svart plåt. Samtliga 

balkongräcken utförs i opalglas med aluminiumram och en del av balkongerna förses 

med balkonginglasning. Fasadpartierna bakom balkongerna utförs med träpanel som 

ges en rostbrun färg eller tegel lika övrig fasad. Samtliga balkongplattors undersidor 

målas i en vit kulör. Entrépartier samt souterrängfasad mot torget ges en konstnärlig 

utsmyckning som byggs upp av glasmosaik. Kvarterets namn (Havreflingan) är 

inspirationen till motivet, ”ett sädesfält med en böljande form bygger kulissen till de 

nordiska djur som porträtteras i bilden. Himlens färg berättar att skymningen är här.”  

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 2012-12-10 och tillhörande gestaltningsprogram 

daterat 2012-05-21. Bestämmelserna innebär bland annat att området är avsett för 

bostäder med lokaler för handel och/eller förskola i bottenvåningen. Bestämmelse 

om antal våningar är fyra till fem och sex, utöver angivet antal får souterrängvåning 

utföras. Entréer ska orienteras mot allmän gata eller torg. Bostadsentréer ska vara 

genomgående. 

Yttranden 

Ärendet har remitterats till kommunens enheter för miljö, avfall och trafik. VA-

enheten kommer att bjudas in till tekniskt samråd. 

 

Miljö- och hälsoskydd har ifrågasatt om ljudkraven uppfylls även under 

utbyggnadstiden. De har även ifrågasatt om hänsyn har tagits till att garaget (vilket 

ska fungera som en bullerskärm för bostäderna) har fått en annan utformning än vad 

som föreskrivs i gestaltningsprogrammet. De har även informerat att det förekommer 

oljeföroreningar i jord och grundvatten tvärs igenom hela kvarteret. I remissvaret har 

de även efterfrågat en dagsljusutredning.  

 

Sökanden har svarat att beräkningar visar att kvarteret klarar ljudkraven. I ärendet för 

garagebyggnaden finns beräkningar som anger att den nya utformningen dämpar 

ljudet från järnvägen lika mycket som den tidigare. Gällande föroreningarna har 

miljöenheten i delegationsbeslut daterat 2018-11-06 godkänt JMs föreslagna 

sanerings- och kontrollåtgärder. JM är informerade om att startbesked inte kommer 

att ges förrän saneringarna är klar. Granskning av dagsljuset följs upp inför 

startbesked. 

 

Avfallsenheten har i remissvar haft synpunkter på redovisade avfallsfraktioner, 

avståndet från trapphus 6 till närmaste underjordsbehållare, placering och angöring 
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av fettavskiljare, plats för grovavfall och insamling av farligt avfall. De har även 

framfört att avfallshanteringen för verksamheten inte finns med i underlaget.  

 

Sökande har uppdaterat ritningen så att alla nödvändiga fraktioner finns med (även 

farligt avfall), de har redovisat en angöringsplats för sopbilen utanför miljörummets 

dörr samt en uppställningsplats för container för grovsopor. Fettavskiljare har 

placerats på gården, sugledningar kommer att installeras till angöringsplats. 

 

Vad gäller redovisning av verksamhetens avfallshantering kommer dessa följas upp i 

kommande ärende (hyresgästanpassning), detta inkluderar placering av 

fettavskiljarens sugledningar. Tillgänglig väg från trapphus 6 går invändigt via 

trapphus 5 och därifrån utvändigt 45 meter vilket finns beskrivet i inlämnat 

tillgänglighetsutlåtande. Sökande har utrett om en placering på återvändsgatan 

utanför trapphus 5 och 6 är ett alternativ men då ökar avstånden avsevärt från övriga 

trapphusentréer. 

 

Trafikenheten har i sitt remissvar skrivit att cykelrummet är för smalt, att 

kantstensparkering måste regleras för angöringen till miljörummet och placeringen 

av underjordsbehållarna i gatumark resulterar i att sopfordon måste stanna i 

körbanan. De undrar också vem som säkerställer att det finns tillräckligt med antal 

parkeringsplatser i det centrala garaget. De framför även att det enligt kommunens 

parkeringsnorm ska finnas 496 cykelparkeringsplatser för bostäderna i detta ärende 

samt att cykelparkering i lägenhetsförråd inte rekommenderas men att det kan vara 

godkänt om dessa förråd är större. 

 

Sökande meddelar att de i samråd med leverantören för cykelställen i cykelrummet 

har kommit fram till redovisad bredd, att kantstenen är anpassad för angöring till och 

från miljörummet och framför att placeringen av underjordsbehållarna är reglerade i 

detaljplanen. De informerar att antalet parkeringsplatser i garaget är reglerat via en 

gemensamhetsanläggning och har efter trafikenhetens remissvar kompletterat antalet 

cykelparkeringsplatser till rätt antal. Vidare informerar de att förråden som är 

avsedda att innehålla plats för cykel har getts en större yta (0,5 kvm) än övriga 

förråd. 

Motivering 

Projektet omfattar avvikelser gällande tillgänglighet och användbarhet för personer 

med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga vad avser avståndet från entré i 

trapphus 6 till närmaste underjordsbehållare för restavfall. I tillgänglighetsutlåtandet 

har certifierad sakkunnig bedömt den alternativa vägen via trapphus 5 som godkänd. 

Bygglovenheten ser ingen anledning att göra en annan bedömning då alternativa 

placeringar saknas, detaljplanen reglerar underjordsbehållarnas placering och en 

byggrätt som är belägen mer än 50 meter från placeringen. I utlåtandet framgår även 

att lägenheter med storlek 35-55 kvm ges mindre städskåp än vad Svensk Standard 

föreskriver (500 mm istället för 600 mm) och att lägenheter för tre personer eller fler 

betraktas som ”stora lägenheter” som inte behöver plats för två extra matplatser för 

gäster vid matbordet. Sökande har utrett att samtliga saker som får plats i ett städskåp 

om 600 mm även får plats i ett om 500 mm. Bygglovenheten bedömer att kraven på 
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tillgänglighet och användbarhet ändå är tillgodosedda i bostäderna med hänsyn till 

sin storlek och till det antal personer som de är avsedda för. 

 

Kvarteret som helhet och byggnadens utformning är i enlighet med detaljplanen och 

bedöms uppfylla tillhörande gestaltningsprogram. Byggnaden anses lämpliga för sitt 

ändamål och bedöms uppfylla plan- och bygglagens krav på god färg-, form- och 

materialverkan. Omgivningspåverkan har granskats utan erinran. Bygglov kan ges 

med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 

skickas separat. 

 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 

beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. Innan lovet vinner laga kraft sker 

påbörjade åtgärder på egen risk. 

 

 

 

 

Amanda Touman Redstorm Elin Främberg 

Bygglovchef Bygglovhandläggare 

 

Expedieras 
Akten 

Sökande 

Fastighetsägare 

Berörda sakägare 

 

 




