~JÄRFÄLLA

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

l (11)

Sammanträdesdag

2018-09-18
Nämnd e. dyl.

Miljö- och bygglovsnämnden

Plats och tid

Veddestammmet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.00-20.20

Beslutande

Ordförande Aphram Melki (C), Andreas Fogeby (S), Tony Hadad (C)
ersättare för Bjöm Lindforss (M), Oscar Cederlund Fridell (S)
ersättare för Susanne Axelsson (S), LeifNilsson (S), Shamsedin
Dawody (MP) ersättare för Henning Eriksen (MP), Stig Drevemo (M),
John Öster (L) ersättare för Lars Bergstig och Geti Jansson (KD).

övriga närvarande

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M)§§ 104-116.
Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman§§ 102-110,
miljöchef Jenny Färm, bygglovchef Amanda Touman Redstmm,
avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare,
miljöinspektör Kjersti Wik §§ l 02-11 O, miljöinspektör Gabriella
Östman §§ 102-110, miljöinspektör Lisa Schild §§ 102-110 och
nämndsekreterare Tove Nilsson.

Justerare

Stig Drevemo (M)

Justeringens plats och tid

sekreterarens tjänsterum, måndag 24 september 2018ld. 09.00

Underskrifter

sekreterare

Paragrafer

l 02 - 116

Tove Nilsson l
Ordförande

(jtPhram Melld (C)
J"'tocoode

St

__. . __________. .

ANSLAG
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-09-18 är justerat 2018-09-24
och finns på bygg- och miljöförvaltningen.

Tove Nilsson

l

Detta anslag sätts upp

l

Anslaget tas ned
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§ 102
Justering
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Stig Drevemo (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet
måndagen den 24 september 2018 kl. 09.00.
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Stig Drevemo (M) att
tillsammans med ordförande justera protokollet måndagen den 24 september 2018
kl. 09.00.

§ 103
Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Föredragningslistan fastställs.
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miUö- och bygglovsnämnden fastställer föredragningslistan utan ändringar.

§ 104

Dnr Mbn 2018-5 KON

Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rappmier och infmmation
till handlingarna.
Ärendet i korthet

Kjersti Wik informerade om aktuella detaljplaner.
Amanda Touman Redstorm informerade om nyheter i plan- och bygglagen.
An1anda Touman Redstmm infmmerade om kommande ändringar i
bygglovstaxa.
Handlingar

l. Fötieckning, 2018-09-05.
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Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger forteckningen över
rappolier och infmmation till handlingarna.

§ 105
Dm Mbn 2017-447 KON
Delårsrapport per augusti 2018
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Miljö- och bygglovsnämndens delårsrapport per augusti 2018 inklusive bilagor
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppfdljningar,
per april och per augusti, ska genomfåras. Uppföljningen per augusti ska innehålla
uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av arbetet med intern
kontroll. Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett resultat på +0,4 mnkr vilket är en
forbättring relativt tidigare prognos, framfårallt inom bygglovsverksamheten. Måluppfyllelsen är generellt sett god får de mål som har följts upp med nya siffror per augusti
och budgetuppdragen får nämnden är genomförda.
Handlingar

l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-12
2. Delårsrapport per augusti 2018 för miljö- och bygglovsnämnden
3. Bilaga l. Bokslut augusti 2018 - driftbudget
4. Bilaga 2. Bokslut augusti 2018 - investeringsbudget
5. Bilaga 3. Uppföljning av internkontroll
6. Bilaga 4. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2018
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordfåranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

§ 106
Dm Mbn 2018-862 KON
Ansökan om medel från kommunens kompetensfond 2018
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Ansökan om medel från kompetensfonden godkänns.
Ärendet i korthet

Järfälla har inrättat en kompetensfond får perioden 2015-2018 som innebär att fem mnkr
årligen utdelas får insatser som syftar till vidareutbildning och kompetenshöjning. Byggoch miljöförvaltningen har tagit fram ett fårslag till ansökan med utgångspunkt i det
pågående arbetet med förvaltningens strategiska kompetensfårsö1jningsprogram.
Programmet tar sin utgångspunkt i det kommungemensamma program som har antagits
under våren 2018 och anpassar det till nämndens lokala förhållanden. Ansökan gäller
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även medel till en studieresa for bygglovsenheten samt en utbildningsdag for miljö- och
hälsoskyddsenheten.
Handlingar

l.
2.
3.
4.
5.

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-06
Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga l
Ansökan fi:ån bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 2
Ansökan från bygg- och miljöförvaltningen till nämnden, bilaga 3
Ansökan från nämnden till kommunstyrelsen, bilaga 4

Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

§ 107
Dnr Mbn 2018-838 KON
Granskning av åtgärder mot hot och våld mot anställda och
förtroendevalda -yttrande till kommunrevisionen
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Yttrande över granskningsrappm1 om hot och våld mot anställda och fortroendevalda
godkänns och översänds till kommunrevisionen.
Ärendet i korthet

Kommunrevisionen har med stöd av konsulter undersökt om kommunens åtgärder mot
hot och våld mot anställda eller fortroendevalda är ändamålsenligt organiserat.
Revisorerna lämnar mot bakgrund av granskningen ett antal rekommendationer till
forbättringar av arbetet inom området. Samtliga nämnder som inte har verksamhetsspecifika säkerhetsrutiner enligt foreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön uppmanas
utreda att infora sådana rutiner. Bygg- och miljöforvaltningen har i ett yttrande formulerat
de insatser som sker inom området och fareslår att detta godkänns och skickas till
revisionen.
Handlingar

l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-27
2. Granskning av åtgärder mot hot och våld mot anställda och förtroendevalda
2018-06-13
3. Kommunrevisionens missiv till gransimingen 2018-06-13
4. Yttrande över gransirning av hot och våld 2018-08-27
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.
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§ l 08
D nr Mbn 2018-652 KON
Förlängt samverkansavtal för Miljösamverkan Stockholms Län
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Bygg- och miljöförvaltningen tecknar avtal får perioden 2019-2022.
Ärendet i korthet

Ett fårlängt samverkansavtal får Miljösamverkan Stockholms län ska tecknas får perioden
2019-2022.
Handlingar

l. Bygg- och miljöförvaltningens tj änsteslaivelse, 2018-08-31
2. Samverkansöverenskommelse
3. Rekommendation avseende MSL
4. Beskrivning av MSL
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

§ 109
DnrMbn2017-787
Anmälan om krossning och sortering av berg- och grusmaterial, del av
fastigheten Barkarby 2:2 (Norrviksvägen)
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse, med följande ändring:

Beslutssats 2b ersätts med:
Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid bostäder än Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller.
Bullret från verksamheten riskerar uppfattas som varandes av särskilt stämingsframkallande karaktär och dätmed ska de striktare nivåema tillämpas . Följande
riktvärden ska hållas:
• 45 db(A) vardagar, måndag-fredag kl. 06-18
• 40 db(A) kvällstid (18-22) samt lördagar, söndagar och helgdagar dagtid
(06-18)
• 35 db(A) nattetid (22-06)
Utöver detta gäller att maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dbA) inte bör förekomma
nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
Ärendet i korthet

NCC Industry AB har lämnat in en anmälan om krossning och sotiering av berg från
tunnelbaneutbyggnaden intill Norrviksvägen på Barkarbyfåltet. Bolaget yrkar på en
driftstid om l O år och menar att berget ska betraktas som en biprodukt fi·ån tunneldrivningen. Verksamheten ger upphov till miljöpåverkan huvudsakligen i form av buller
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vid närliggande bostäder, damning och utsläpp av förorenat lakvatten från upplagda
massor. Förvaltningen gör bedömningen att entreprenadberget ska betraktas som avfall då
kriterierna för biprodukt inte uppfylls. Bygg- och miljöförvaltningen gör dock bedömningen att verksamheten kan bedrivas utan oacceptabel miljöpåverkan genom de försiktighetsmått som ingår i beslutet. Förvaltningen begränsar också verksamhetstiden till5 år,
dock med möjlighet till förlängning med hänvisning till tunnelbanutbyggnadens tidplan.
Handlingar

l. Miljö- och bygglovsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-13
2. Anmälan 2017-10-24
3. situationsplan 2017-10-24
4. Bullerutredning 2017-10-24
5. Vartenhantering 20 17 -l 0-24
6. Komplettering av bullerberäkning 2018-02-27
7. Komplettering av avsättning och miljöpåverkan 2018-04-23
8. Komplettering skyddsåtgärder buller 2018-05-08
9. Yttranden från berörda 2018-05-31
lO. Bolagets svar på inkomna yttranden 2018-06-28
11. Bolagets svar på förvaltningens kommunicering 2018-07 -l O
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Lämnade förslag
Ordföranden Aphram Melki (C) yrkar bifall till bygg- och miljöförvaltningens förslag
till beslut, med följande ändring:

Beslutssats 2b ersätts med:
Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid bostäder än Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller.
Bulh·et från verksamheten riskerar uppfattas som varandes av särskilt störningsfrarnkallande karaktär och därmed ska de striktare nivåerna tillämpas. Följande
riktvärden ska hållas:
• 45 db(A) vardagar, måndag-fredag kl. 06-18
• 40 db(A) kvällstid (18-22) samt lördagar, söndagar och helgdagar dagtid (0618)
• 35 db(A) nattetid (22-06)
Utöver detta gäller att maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dbA) inte bör förekomma
nattetid Idoekan 22-06 annat än vid enstaka tillfållen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot ordförandens förslag till
beslut och konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag till beslut.
Särskilt yttrande

C, S och MP amnäler ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga l
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§ 110
Dm Mbn 2018-168
Anmälan om mobil fabrik för tillverkning av betong, del av fastigheten
BARKARBY 2:2 (NORRVIKSVÄGEN)
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med miljö- och bygglovsavdelningens tjänsteslaivelse med följande ändring:

Beslutssats 2b ersätts med:
Buller från verksamheten rar inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid bostäder än Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller.
Verksamheten är samlokaliserad med verksamhet för laossning och smiering av bergoch grusmaterial för vilken de striktare nivåema tillämpas. Då det kommer vara svåti
att särskilja vilket buller som respektive verksamhet genererar bör de striktare
nivåema tillämpas även i detta fall. Följande riktvärden ska hållas:
• 45 db(A) vardagar, måndag-fi.·edag kl. 06-18
• 40 db(A) kvällstid (18-22) samt lördagar, söndagar och helgdagar dagtid
(06-18)
• 35 db(A) nattetid (22-06)
Utöver detta gäller att maximala ljudnivåer (LFmax >55 dbA) inte bör förekomma
nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfållen.
Ärendet i korthet

Betongindustri AB har ansökt om en mobil betongstation inom samma verksamhetsområde som NCCs anmälda krossanläggning på Barkarbyfåltet. Anmälan avser 5 års
verksamhetstid med en årlig produktion på 40 000 m3 betong. Verksamhetens största
miljöpåverkan är buller, damning och transporter. Enligt anmälan beräknas inga
bulleniktvärden överskridas och bolaget har visat att de har rutiner får att minimera risker
for damning och utsläpp till mark- och vatten. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att
anmäld verksamhet inte strider mot miljöbalkens syfte under fårutsättning att ovanstående
forsiktighetsmått följs.
Handlingar

l.
2.
3.
4.

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteslaivelse 2018-08-10
Anmälan 2018-01-31
Översiktlig miljökonsekvensutredning 2018-01-31
Bullerberäkning 2018-04-12

Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Lämnade förslag
Ordföranden Aphram Melki (C) yrkar bifall till bygg- och miljöförvaltningens förslag
till beslut, med följande ändring:

Beslutssats 2b ersätts med:
Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid bostäder än Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller.
Verksamheten är samlokaliserad med verksamhet för laossning och sortering av bergJusterares sign
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och grusmaterial för vilken de striktare nivåema tillämpas. Då det kommer vara svå1i
att särskilja villcet buller som resp. verksamhet genererar bör de striktare nivåema
tillämpas även i detta fall. Följande riktvärden ska hållas:
• 45 db(A) vardagar, måndag-fredag Id. 06-18
• 40 db(A) kvällstid (18-22) samt lördagar, söndagar och helgdagar dagtid
(06-18)
• 35 db(A) nattetid (22-06)
Utöver detta gäller att maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dbA) inte bör forekomma
nattetid Idoekan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens forslag till beslut mot ordförandens forslag till
beslut och konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandens förslag till beslut.
Ajournering

Nämnden aj oumerar sig :fi:ån klockan 19.3 5 till 19.40.

§ 111
Beslut om att utreda stegljud,

DmMbn2018-319

Miljö- och bygglovsnämndens beslut

Miljö-och bygglovsnämnden beslutar att HSB brf
organisationsnummer
, ska:
l. Utföra en stegljudsmätning i
.

, med

lägenhet,

stegljudsmätningen ska vara faclcmannamässigt utförd och ska vara redovisad för
miljö-och bygglovsnämnden senast 60 dagar efter att beslutet delgivits.
Beslutspunkt l är förenat med ett vite om 20 000 kr.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalkens 2 kapitel2, 3 och 7§§, 9 kapitel3 och 9 §§,
26 kapitel9, 14, 21 och 22 §§samt med hänvisning till33 §i fårordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoslcydd.
Ärendet i korthet

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomförde den 7 mars 2018 en inspektion i en
bostadslägenhet, efter att klagomål om stegljud inkommit till enheten. Vid
inspektionen konstaterades att steg på vardagsrumsgolvet och röster kunde höras
mellan våningsplanen. Den 12 juni beslutade miljö-och bygglovsnämnden att en
stegljudsmätning skulle genomföras i bostaden. Begärda uppgifter skulle ha redovisats
skriftligen senast den 31 augusti 2018. Uppgiftema har inte kommit in till nämnden.
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Handlingar

l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-04
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

§ 112
Dm Mbn BYGG 2018-486
Anmälan angående takkupa uppfört utan bygglov,

Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Med stöd av 11 kap. 51 §plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägarna
en byggsanktionsavgift
om 11 375 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat.
Ärendet i korthet

Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för en takkupa på fasad sydost, som har
uppfö1ts utan att ett startbesked har getts. Av flygfoton fi·amgår att åtgärden utfördes
under 2015/2016. Då en bygglovpliktig åtgärd har utförts innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut.
Handlingar

l Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 2018-08-14
2 Flygfotonlortafoto 2015/2016
3 Yttrande fast. äg via mail
2018-08-1 O
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

§ 113
Olovlig tillbyggnad,

Dm Mbn BYGG 2018-502

Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Med stöd av Il kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs sökande
en byggsanktionsavgift om 25 708 kronor. Avgiften ska betalas till
Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den
avgiftsskyldige. Faletura får avgiften skickas separat.
Ärendet i korthet

Ärendet avser en utförd tillbyggnad (altan) om 28 kvm på ett enbostadhus. Tillbyggnaden
är utförd 2017 utan bygglov och stmtbesked. Eftersom åtgärden har påbö1jats innan miljöoch bygglovsnämnden har gett ett stattbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut.
Justerares sign
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Handlingar

l.
2.
3.
4.

Bygglovenhetens tjänsteslaivelse
E-post från sökande
Planritning
Fasadritning sydost och nordost

2018-09-03
2018-04-29
2018-04-29
2018-04-29

Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

§ 114
DnrMbnBYGG2018-550
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad,
Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.
2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken medges med stöd
av 7 kap. 18 b § miljöbalken.
3. Tomtplats är enligt 7 kap. 18 f§ miljöbalken markerad på bifogad situationsplan.
4. Avgift fastställs till15 601 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
Ärendet i korthet

Ärendet avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
om 24 kvm. Åtgärden innebär att befintlig äldre byggnad på platsen rivs. Rivningslov
krävs dock inte utanför planlagt onll'åde.
Handlingar

l Bygglovenhetens tjänsteskrivelse
2 Ansökan
Intyg från grannar (3 st)
Planritning, fasad, sektion
situationsplan, rivning
situationsplan, nybyggnad
Tomtplatsavgränsning
3 Överklagandehänvisning

2018-09-04
2018-08-01
2018-08-01
2018-08-01
2018-08-01
2018-08-01

Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut.

Justerares sign
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~ JÄRFÄLLA
Miljö- och bygglovsnämnden

§ 115
skrivelser för kännedom

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11 (11)

Sammanträdesdag

2018-09-18

Dnr Mbn 2018-3 KON

Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skriveler för kännedom till
handlingarna.
Handlingar

l . Förteckning av skrivelser för kännedom.
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över
skrivelser för kännedom till handlingarna.

§ 116
Delegeringsbeslut

Dnr Mbn 2018-2 KON

Miljö- och bygglovsnämndens beslut

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över delegeringsbeslut till
handlingarna.
Handlingar

l. Fölieckning delegeringsbeslut bygglov, 2018-09-03
2. Postlista miljö- och hälsoskydd 2018-06-09-2018-08-10
3. Postlista miljö- och hälsoskydd 2018-08-11 - 2018-09-02
Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningarna över
delegeringsbeslut till handlingama.

Justerares sign
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Järfä Ila 2018-09-23

Särskilt yttrande
Anmäla n om krossning och sortering av berg- och grusmateria l, del av
fastigheten Barkarby 2:2 (Norrviksvägen), Dnr Mbn 2017-787

På sammanträdet diskuterades eventuella trafik- och bullerproblem förknippade med transportertill
och från krossa nläggningen, samt behovet av att reglera vilka färdväga r dessa transporter ska tillåtas
använda.
~Majoriteten

av transporterna kommer ske direkt från tunneldrivningen på Barkbarbyfältet och
använder då särskilda vägar som inte utgör del av det allmänna vägnätet. Dessa transporter riskerar
därmed inte ge upphov till trafikstörningar.

Transporterna fr ån tunneldrivningen i Veddesta är däre mot mer problematiska då de av naturliga
skäl kommer behöva nyttja det allmänna vägnätet. Vilken rutt som sammantaget är lämpligast för
dessa transporter under hela projekttiden ä r dock svårt att säkert fastslå i detta tidiga skede. Den
saken måste ist äIlet avgöras av de förutsättningar som råderfrån tid till annan. Osäkerheter att ta
hänsyn till är exempelvis trafikverkets arbete med Förbifart stockhalm och de störningar i trafiken
som detta riskerarorsaka i och omkring Hjulsta korset. Dessutom finns det principiella problem med
att stä Ila denna sorts krav i detta beslut då de bättre hör hemma inom ra men för tillståndet för
tunneldriften .
Rimligen bör entreprenören för egen vinnings skull välja den mest tidseffektiva rutten, och dä r med
undvika de betydande trafikstockningar som vissa tider på dygnet råderöver Norrviksvägen och
Barka rbybron. Här kan trafikenheten på kommunen bidra med sin kompetens för att till sa m mans
med entreprenören göra lämpliga awägningar.
Den problematik som här berörts tas på stort allvar och nämnden kommer bevaka situationen som
en del av den löpande tillsynen och inte vara sen att vidta åtgärder om så visar sig behövas.
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