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Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2020-09-22 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Jä.rfällasalen, Vasaplatsen 11, Jakobsberg kl. 17.00-18.10 

Ordförande Tony Haddad (C), John Öster (L) Gäv § 102) ersätter 
Lars Bergstig (L) §§ 94-101 samt 103-114, Sabina Gudmundsson (M) 
ersätter Lars Bergstig (L) § 102, Andreas Fogeby (S), Mikael Kraus 
(M), Andreas Lindenhie1ia (KD), Evy Kornberg ersätter Veronica 
Sällemark (S), Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (-) och 
Anders Lindström (SD). 

Ersättare: 
Sabina Gudmundsson (M) § § 94-101 samt 103-114, 
Gunnar Lundström (M) 

Cornelia Crutze, politisk sekreterare (M) 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, miljöinspektör Carolina 
Östberg§ 96, miljöchef Jenny Färm § 99, bygglovschef Amanda 
Touman Redstorm § 107 och§ 112 och nämndsekreterare Tove 
Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

Nämndsekreterarens tjänsterum fredag den 25 september 2020 kl. 9.00 

Sekreterare ~~ et§ ~ aragrafer 94 - 114 

Tove Nilsso:; /} // 

o,dföraed, rfmAA/ ~ ·-1o~~ 
Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-09-22 är justerat 2020-09-25 
och finns på Miljö- och bygglovsnämndens diarium. 

~/lr~ 
Tove Nilsson 

j Detta anslag sätts upp j Anslaget tas ned 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Juster~ 

§ 94 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

fredag den 25 september 2020 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet fredag den 25 september 2020 
kl. 09.00. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 95 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

De ärenden som ska föredras av tjänstepersoner från bygg- och miljöförvaltningen 
behandlas först på sammanträdet. Ärendena tas därför upp i följande ordning: 

• Ärende 1 angående rapporter och inf01mation från bygg- och 
miljöförvaltningen, inklusive föredragning i ärende 7 angående yttrande över 
samrådshandlingar, kafferosteri mm inom fastigheten Jakobsberg 18:19 och 
del av Jakobsberg 18:1. 

• Ärende 2 angående miljö- och bygglovsnämndens budget- och 
verksamhetsuppföljning per augusti 2020. 

• Ärende 4 angående översyn och ändring av taxa för tillsyn inom miljöbalkens 
område 

• Ärende 12 angående ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt breddning av brygga, STÄKET 23:1 (BISKOP 
MAGNIVÄG3) 

• Ärende 17 angående ansökan om slutbesked för flerbostadshus, BARKARBY 
2:48, BARKARBY 2:49, BARKARBY 2:47 

• Övriga ärenden 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan med angivna ändringar. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 96 Dnr Mbn 2020-3 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över rapp01ier och information 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
• Carolina Östberg informerar om aktuella detaljplaner 

• Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson informerar om bygg- och 
miljöförvaltningens krishanteringsarbete med anledning av rådande pandemi 

Handlingar 
1. Förteckning över rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen, 

2020-09-07 

Jäv 
På grnnd av jäv deltar inte John Öster (L) under föredragningen av ärende 7 angående 
yttrande över samrådshandlingar, kafferosteri mm inom fastigheten Jakobsberg 18:19 
och del av Jakobsberg 18:1. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 97 Dnr Mbn 2019-5.69 KON 
Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per 
augusti 2020 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 inklusive tre bilagor godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, 
per april och per augusti, ska genomföras. Delårsrapporten per augusti ska innehålla 
uppföljning av uppdrag och ekonomi, med huvudsyftet att redovisa både ekonomiskt 
resultat och verksamhetsresultat i förhållande till budget. Miljö- och bygglovsnämnden 
redovisar ett resultat på +0,5 mnkr. Resultatet är 2,4 mnkr bättre än motsvarande period 
2019. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att budget- och verksamhetsuppföljningen 
per augusti 2020 inklusive tre bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
2. Miljö- och bygglovsnärnnden budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2020 
3. Bilaga 1. Bokslut augusti 2020 - investeringsbudget 
4. Bilaga 2. Uppföljning av internkontrollplan för miljö- och bygglovsnämnden per 

augusti 2020 
5. Bilaga 3. Redovisning av statliga bidrag per augusti 2020 för miljö- och 

bygglovsnämnden 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Justerares sign 

§ 98 Dm Mbn 2019-1193 
Revidering av Tillsynsplan för år 2020 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Tillsynsplanen revideras i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 

Ärendet i korthet 
I december 2019 antog miljö- och bygglovsnämnden år 2020 års tillsynsplan för miljö
och hälsoskyddsavdelningen. 2020-03-20 fattade ordföranden i krisledningsnämnden 
beslut om att införa restriktioner/åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i samband 
med utbrottet av Covid-19. Detta beslut har därefter förlängts och gäller till och med 30 
september 2020. En restriktion är att Järfälla kommun skjuter på tillsynsbesök som inte är 
kritiska. Av den anledningen har det inte utfö1is några inspektioner under våren 2020 och 
tillsynsplanen behöver revideras. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteshivelse, 2020-09-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 99 Dm 2020-756 
Översyn och ändring av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

I. Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens (1998:808) område 
antas. 

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare gällande taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område upphör att-gälla. 

Ärendet i korthet , 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram (;mhelt ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen_ gör det möjligt för kommunerna att 
prioritera tillsyn där behovet är som störst. Bygg och miljöförvaltningen föreslår 
förändrad taxa för miljö- och bygglovsnämndens område inom miljöbalken att gälla från 
och med den 1 januari 2021. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteslaivelse, 2020-09-10 
2. Taxebestämmelser, juridiskt underlag 
3. Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning m.m.) 
4. Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta.avgifter. 
5. Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade 

tillsynsintervall. 
6. Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn. 

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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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 100 
Byggnadsmärket 2020 

Dm Mbn BYGG 2020-618 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden avstår från att besluta om utdelning av byggnadsmärke 

2020. 

2. Miljö- och bygglovsnämnden ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att genom ändringar i reglementet för byggnadsmärket möjliggöra att 
utmärkelsen i fortsättningen som huvudregel delas ut vartannat år. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar om utdelning av byggnadsmärket. Byggnads
märket delas vanligtvis ut årligen, på kommunfullmäktiges sista sammanträdesdag för 
året. Undantagsvis kan byggnadsmärket tilldelas två mottagare samma år. Enligt 
reglementet kan miljö- och-bygglovsnämnden också avstå att fatta beslut om 
utdelning om inget förslag bedöms vara godtagbart. Mot bakgrund av gällande 
restriktioner för möten med mera på grund av pågående pandemi föreslår bygg- och 
miljöförvaltningen att nämnden avstår från att besluta om utdelning av byggnads
märke för år 2020. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna att genom äncJringar i reglementet för byggnads
märket möjliggöra att utmärkelsen i fortsättningen som huvudregel delas ut 
vartannat år. Ändringar i reglementet för byggnadsmärket fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Reglemente för utdelning av byggnadsmärke 

som belöning för god byggnadskultur 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-09-07 

2008-10-07 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ I O I Dm Mbn 2020-626 KON 
Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 med utblick mot 
2030 - yttrande till kommunstyrelsen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrandet över Järfälla kommuns bostadsförsötjningsprogram 2020-2024 med utblick 

mot 2030 godkänns som svar på remissen och överlämnas till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

Ärendet i korthet 
Enligt lagen om kommunernas ansvar för bostadsförsötjningen ska varje kommun ha 
riktlinjer för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar ska utvecklas samt 
genomföras. Nya riktlinjer för bostadsförsöijningen ska antas av kommunfullmäktige 
under vaije mandatperiod. Miljö- och bygglovsnämnden har fått bostadsförsötjnings
programmet på remiss för att framföra eventuella synpunkter. Bostadsförsörjnings
program 2020-2024 med utblick till 2030 bedöms vara välskrivet och med väl 
underbyggd fakta. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns som svar 
på remissen och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Handlingar 
I. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-04 
2. Järfälla kommuns bostadsförsöijningsprogram 2020-2024 med utblick mot 2030 -

yttrande till kommunstyrelsen 
3. Järfälla kommuns bostadsförsöijningsprogram 2020-2024 med utblick mot 2030, 

saim·ådshandling 

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



Sida Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10 (22) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 102 Dm Mbn 2020-592 
Yttrande över samrådshandlingar, kafferosteri mm inom fastigheten 
Jakobsberg 18:19 och del av Jakobsberg 18:1 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 

bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen har i samarbete med Arvid Nordquist Handelsaktiebolag och AB 
Sagax utarbetat ett förslag på ny detaljplan för att möjliggöra etablering av ett 
kafferosteri i Jakobsberg. Detaljplanenen möjliggör också lagring, produktion och 
kontor samt restaurang eller annan verksamhet som riktar sig mot allmänheten. 
Lukten från kafferosteriet kan av bland annat närboende och skolverksamheter 
upplevas som säregen och störande. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-07 
2. Yttrande över samrådshandlingar 2020-09-07 
3. Plankarta med bestämmelser 2020-05-20 
4. Planbeskrivning 2020-05-20 
5. Miljökonsekvensbeskrivning 2020-06-12 
6. Bullerutredning 2020-03-27 
7. Miljöteknisk markundersökning 2019-10-31 
8. Dagvattenutredning 2020-05-15 
9. Luft- och luktutredning 2020-04-14 

Jäv 
John Öster (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

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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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 103 DnrMbnBYGG2019-21 
Föreläggande om rättelse gällande olovlig tillbyggnad av 
komplementbyggnad (friggebod),  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 20 §plan-och bygglagen (PBL) föreläggs ägarna,  

, till fastigheten  
att vid vite om 15 00 kronor vardera, senast inom 3 månader från det att beslutet eller 
domen vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att återställa komplementbyggnaden, 
uppförd i gräns mot fastigheten  och mot Sollentuna kommun, till 
ursprunglig utformning (framgår av flygfoto 2013) och till att uppfylla kraven för 
bygglovbefriad komplementbyggnad om max 15,0 kvm i enlighet med 9 kap. 4 § 3 p 
PBL. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser rättelseföreläggande gällande en komplementbyggnad som har byggts till i 
omgångar, så att den i befintligt skick varken uppfyller kraven för en friggebod eller 
annan bygglovbefriad byggnad. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att fastighetsägarna 
föreläggs att vidta rättelse genom att riva tillbyggnaden av komplementbyggnaden så att 
den motsvarar en friggebod om max 15 kvm. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Dom från Mark- och miljööverdomstolen 
3. Dom från Mark- och miljödomstolen 
4. Yttrande från fastighetsägare 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-08-31 
2020-07-30 
2020-06-03 
2020-08-30 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 104 Dm Mbn BYGG 2020-335 
Byggsanktionsavgift för fasadändring genom inglasning av balkong, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL påförs bostadsrättsinnehavaren 

 en byggsanktionsavgift om 12 960 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 fasadändring genom inglasning av en 
balkong. Eftersom åtgärden har påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
staiibesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
ägaren till bostadsrätten ska påföras avgiften. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. E-post från  
3. Fasadritning från bygglov 
4. Skrivelse från bostadsrättsinnehavaren 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-09-04 
2020-05-10 
2020-06-03 
2020-09-03 

Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Josteraf( 

§ 105 Dm Mbn BYGG 2020-413 
Byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift om 14 000 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 nybyggnad av komplementbyggnad 
om 24 kvm. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett 
ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
att byggsanktionsavgiften påförs fastighetsägaren. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foto från platsbesök 
3. Foto från platsbesök 
4. Plan, fasad, sektionsritning 
5. Yttrande över tjänsteskrivelse 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-09-07 
2018-10-25 
2020-06-11 
2020-06-16 
2020-08-31 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 106 DmMbnBYGG2020-490 
Ansökan om strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad 
av bostadshus,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL meddelas att 

nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den avsedda platsen. 

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med stöd 
av 7 kap. 18 c § p. 1 miljöbalken (MB). 

3. Tomtplats enligt 7 kap. 18 § fMB är den yta som är rödskrafferad på bifogad karta. 

4. Villkor för beslutet är att: 
- nybyggnaden placeras och anpassas till området vad beträffar prop011ion och volym 
- utf01mning av enbostadshuset ska ske efter utförd bullerutredning 
- stöITe utfyllnader eller schaktning inte utförs och att befintliga marknivåer i största 
möjliga utsträckning behålls 

5. Avgift fastställs till 13 898 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus. 
Bygg- och miljöförvaltningen anser att ett enbostadshus utgör ett lämpligt tillskott för 
området och att särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddet föreligger. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Situationsplan 

Ansökan 
Karta med tomtplatsavgränsning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-09-07 
2020-07-01 
2020-07-01 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 107 Dm Mbn BYGG 2020-465 
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad samt breddning av brygga,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken 

avslås. 

2. Avgift fastställs till 10 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av komplement
byggnad om 64 kvm och breddning av brygga till totalt 81 kvm. Åtgärderna bedöms 
motverka syftet med strandskyddet, Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan om 
dispens ska avslås. 

Handlingar 
1 Bygglovavdelningens tjänsteskrivelse 
2 Ansökan 
3 Situationsplan 
4 Plan, fasad, sektion 
5 Beskrivning 
6 Yttrande över tjänsteskrivelse 
7 Överklagandehänvisning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-09-04 
2020-06-22 
2020-06-22 
2020-06-22 
2020-06-22 
2020-08-27 

Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 108 Dnr Mbn BYGG 2020-485 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning, 
VIKSJÖ 2:595 (AGRARVÄGEN 2) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov med liten avvikelse ges med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen 

(PBL). 

2. Rivningslov för komplementbyggnad ges med stöd av 9 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(PBL). 

3. Avgift fastställs till 84 608 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på en tomt som 
tidigare till viss del är bebyggd. Det nya byggnadsförslaget överskrider tillåten 
byggnadsarea (BYA) med 59 kvm (4,9 % av hela byggrätten). Avvikelsen bedöms vara 
en liten avvikelse förenlig med planens syfte. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
bygglov med liten avvikelse ges. En befintlig komplementbyggnad om 35 kvm rivs även. 

Rättelse enligt 36 § förvaltningslagen 2020-09-29: 
Överstruken text utgår och ersätts med rättad handlingsförteckning nedan 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ritningsförteckning 

Situationsplan 
Planritningar 5 st. 
Takplan 
Fasadritningar 4 st. 
Sektionsritning 
Markplaneringsritning 
Beskrivning 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Ritningsförteckning 
Situationsplan, nybyggnadskarta 
Planritningar 5 st. 
Takplan 
Fasadritningar 4 st. 
Sektionsritning 
Markplaneringsritning 
Beskrivning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020 09 08 
2020 09 08 
2020 06 30 
2020 09 08 
2020 09 08 
2020 09 08 
2020 09 08 
2020 09 08 
2020 09 08 

2020-09-09 
2020-06-30 
2020-09-09 
2020-06-30 
2020-09-09 
2020-09-09 
2020-09-09 
2020-09-09 
2020-09-09 
2020-09-09 

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

Justerares sign - Rättelse 2020-09-29 justeras 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Joste'j( 

§ 109 Dm Mbn BYGG 2019-492 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av T-banestationsbyggnad 
Barkarby entreuppgång mot Veddesta, del av VEDDESTA 2:2 och 
VEDDESTA 2:27 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 14 7 544 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för stationsbyggnad där biljetthallen utgör entren till 
tunnelbanestationen Barkarby, uppgång mot Veddesta. Byggnadens placering och 
sträckning är i enlighet med gällande detaljplaner för området och överensstämmer även 
med fastställd järnvägsplan för utbyggnaden av tunnelbanan. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-09-07 
2019-08-09 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

§ 110 DmMbnBYGG2019-493 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av T-banestationsbyggnad 
Barkarby entreuppgång mot Mälarbanan, del av VEDDESTA 2:1 samt 
VEDDESTA 1:13 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 147 544 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för stationsbyggnad där biljetthallen utgör entren till 
tunnelbanestationen Barkarby, uppgång mot Mälarbanan. Byggnadens placering och 
sträckning är i enlighet med gällande detaljplaner för området och överensstämmer även 
med fastställd järnvägsplan för utbyggnaden av tunnelbanan. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-09-04 
2019-08-09 

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



Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

19 (22) 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Justerares sign 

§ 111 Dm Mbn BYGG 2020-521 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, BARKARBY 
2:59 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 751 868 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus . Krook & Tjäder arkitekter ritar 
och Sveaviken bygger 272 bostadsrättslägenheter, 79 hyresrätter samt en förskola för 
kommunal regi. I bottenvåningen möjliggörs för verksamheter, garage är placerat under 
delvis överbyggd gård. Gården är fördelad mellan boende och förskola. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att ansökan för bygglov ska beviljas. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 

2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-09-08 reviderad 
2020-09-18 
2020-07-13 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Justerares sign 

(X 

§ 112 Dm Mbn BYGG 2015-957 
Ansökan om slutbesked för flerbostadshus, BARKARBY 2:48, 
BARKARBY 2:49, BARKARBY 2:47 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Slutbesked vägras med stöd av 10 kap. 34 §plan-och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 4 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Byggnation avseende nybyggnad av flerbostadshus har slutfö1is och bygghe1Ten har 
ansökt om slutbesked. Utförandet följer dock inte projekteringen avseende 
brandskyddet vilket innebär att gällande byggregler inte uppfylls. Alternativa 
lösningar som innebär att brandskyddet är tillgodosedd på ett sådant sett att det inte är 
en fara för människors liv och hälsa har inte redovisats. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att slutbesked ska vägras. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Yttranden/synpunkter 
2. Bygglov, nämndbeslut 
3. Protokoll tekniskt samråd 
4. Startbesked 
5. Protokoll, uppföljning gällande brand 
6. Utlåtande brand 
7. Brandskyddsdokumentation 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-09-10 
2020-09-09 
2016-01-26 
2016-06-30 
2016-09-01 
2019-11-18 
2020-07-17 
2020-07-17 

Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-09-22 

Jeste,;f 

§ 113 Dm Mbn 2020-2 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över skrivelser för kännedom 

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovs nämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-09-07 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 



g:} JÄRFÄLLA 
Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 114 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sida 
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2020-09-22 

Dnr Mbn 2020-1 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningama över delegeringsbeslut till 

Justerares sign 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1teckning över delegeringsb~slut miljö- och hälsa 2020-09-07 
2. Föiteckning över delegeringsbeslut bygglov 2020-09-07 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningarna 
över delegeringsbeslut till handlingarna. 




