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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2020-11-17 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Järfällasalen, Vasaplatsen 11, Jakobsberg kl. 18.00-19.05 

Ordförande Tony Haddad (C), John Öster (L) ersätter Lars 
Bergstig (L), Andreas Fogeby (S), Mikael Kraus (M), Andreas 
Lindenhierta (KD), Samsam Abdiaziz Ahmed (S) ersätter Veronica 
Sällemark (S), Peter Ulander (S), Sabina Gudmundsson (M) ersätter 
Christoffer Hömhagen (-) och Anders Lindström (SD). 

Ersättare: 
Gunnar Lundström (M) 

Charlie Torstensson, politisk sekreterare (C) 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, miljöinspektör Lisa Schild 
§ 126 och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 
Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdag den 19 november 2020 
kl. 09.00 

Sekreterare 123 - 134 

Justerande 

Andreas Fogeby 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-11-17 är justerat 2020-11-19 
och finns på Miljö- och bygglovsnämndens registratur. 

-~ #rZf h;vJ 
Tove Nilsson 

I Detta anslag sätts upp Zo Z-o - I I -10 I Anslaget tas ned I 'u)u -12-- 11 
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§ 123 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
torsdag den 19 november 2020 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 19 november 2020 
kl. 09.00. 
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§ 124 
Fastställande av föredragningslistan 

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

• Ärende 1, Dm Mbn 2020-3 punkt 1 - information om medarbetarundersökning 
föredras av tf. bygg- och :rniljödirektör Nina Karlsson. 

• Ärende 4, Dnr Mbn BYGG 2020-672 utgår på grund av att fastighetsägaren har 
vidtagit rättelse. 

• Ärende 5, Dnr Mbn BYGG 2020-602 - underlaget har reviderats på grund av att 
fastighetsägaren har vidtagit delvis rättelse. 

• Ärende 10, Dm Mbn 2020-1 - ett ordförandebeslut med dm Mbn BYGG 
2019-141 har lagts till i förteckningen över delegerings beslut. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan med redovisade ändringar. 
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§ 125 Dm Mbn 2020-3 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämlidens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapp01ier och information 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
1. Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson informerar om resultatet av 

medarbetarundersökning 2020 för bygg- och miljöförvaltningen. 
2. Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson informerar om bygg- och 

miljöförvaltningens krishanteringsarbete med anledning av rådande pandemi. 

Handlingar 
1. Förteckning över rapporter och information 2020-11-03 reviderad 2020-11-13 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 
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§ 126 DnrMbn2018-892 
Begäran om komplettering av riskbedömning, åtgärdsutredning och 
riskvärdering för förorenat område, Jakobsberg 2:926 och 11 :2 m fl 
(Idrottsområdet) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
Kommunstyrelsen med organisationsnummer 212000-0043 ska komplettera: 

Handlingsplanen daterad 2019-11-08 med: 
1. En beshivning över att kontrollprogrammet kommer fortgå samt utökas med de 
provtagningar som framgår av nedanstående beslutspunkter. 

2. Ett förtydligande om att kommunstyrelsens föreslagna åtgärd med öve1iäckning av 
jord ses som en tillfällig åtgärd för att skydda människors hälsa. 

Kontrollprogrammet med: 
3. Provtagning av det övre och undre grundvattenmagasinet med analyser av PF AS 11 
(två i vardera magasin) vid minst två sepa-

4. Återinstallation av grundvattenrör 17GV7 som enligt redovisningsrappor-ten för 
2019 har försvunnit. 

5. Provtagning i Bällstaåns ytvatten med analys på filtrerade och ofiltrerade 
(uppslutna) prover. Vattenproverna ska utföras i minst tre punkter i Bäll- en provpunkt 
uppströms området, och analyseras med avse-ende på följande änmen: metaller inkl. 
kvicksilver samt dioxin, PCB och PAH:er. Förslag på provpunkter och 
provtagningsintervall ska kommuni-ceras med tillsynsmyndigheten. 

PM Lakförsök med: 
6. Ytterligare lakförsök ifrån provpunkter där askan bland annat är omblan-dad med 
jord. Antal laktester och metod ska tas fram i samråd med till-synsmyndigheten. 
Laktester ska utföras på metaller men det ska även ut-redas om det är möjligt med att 
utföra laktester på organiska änmen såsom PCB, dioxin och P AH:er. 

Spridningsbedömningen med: 
7. En spridning av det övre grundvattnet till Bällstaån via lednings gravar i den 
konceptuella modellen. 

8. En kartbild som redovisar hur/var ledningar går på fastigheten samt var det 
förekommer underliggande torvlager i områden där aska återfinns. 

9. En lakvattenkaraktärisering utifrån resultat från ytvattenprovtagningen i Bällstaåns 
ytvatten. 

10. En uppdaterad beräkning av områdets bidrag till Bällstaån där resultatet från 
ytvattenprovtagningarna ingår. 

Åtgärdsutredningen med: 
11. Teknisk beslaivning för respektive åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ska preciseras 
avseende: mängd förorening som tas b01i (i m3 och ton) samt mängd tillagd jord (i m3 
och ton). Till de tekniska beskrivningarna ska även en kartbild för vaije åtgärd 
redovisas som visar vilket område som berörs av åtgärden. 
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12. Kostnadsberäkning för respektive åtgärdsförslag. 

Riskvärderingen med: 
13. En uppdaterad poängsättning utifrån de synpunkter som SGI framfört i skrivelse 
daterad 2020-03-09. Uppdateringen ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Aktuellt beslut ersätter tidigare delegations beslut § 2018-249, 2018-03-26 om att 
kommunstyrelsen ska följa tidigare inskickad handlingsplan. 
Beslutspunkterna ska påbörjas direkt men vara färdigställda senast ett år efter 
beslutet vunnit laga kraft. Löpande avstämningar ska göras med tillsynsmyndigheten. 

Ärendet i korthet 
För skol- och idrottsområdet, som är konstaterat förorenat av Lövstaaska, har 
Kommunstyrelsen har tagit fram en riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 
vilket har lett till att de reviderat den tidigare handlingsplanen som innebar en etapp
sanering i området. I den reviderade handlingsplanen hänvisar de till att utförda 
undersökningar inte påvisar spridning och att de därmed vill öve1iäcka ett delområde med 
jord för att skydda människors hälsa fram till att nuvarande markanvändning ändras. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att nämnden ska begära kompletterande 
undersökningar för att utreda eventuell spridning till Bällstaån samt att handlingsplanen 
inte kan godkännas då föreslagna åtgärder inte kan anses tillräckliga utifrån ett långsiktigt 
perspektiv för människors hälsa och miljön. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03 
2. Kommunstyrelsens reviderade handlingsplan 2019-11-08 
3. Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering 2019-09-13 
4. SGI k01iidsstöd 
5. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på förslag till beslut 

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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§ 127 Dnr Mbn BYGG 2020-759 
Tillsynsplan för bygglovsavdelningen 

Miljö- och bygg lovsnämndens beslut 
1. Tillsynsplanen fastställs att gälla för verksamhetsåret 2021-2023. 

Ärendet i korthet 
Bygglovsavdelningen har upprättat en tillsynsplan för verksamhetsåret 2021-2023. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Tillsynsplan 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-10-29 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 128 Dm Mbn BYGG 2020-672 
ÄRENDET UTGÅR 
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§ 129 Dm Mbn BYGG 2020-602 
Byggsanktionsavgift för uppförd mur och tillbyggnader samt 
lovföreläggande gällande uppförd mur, tillbyggnader och fasadändring 
{ommålning) samt rättelseföreläggande för mur mot gata,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägarna  

 solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 14 663 kronor för mur uppförd på baksida. Avgiften ska 
betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 17 § PBL föreläggs  
 såsom ägare till fastigheten  att senast 

inom tre månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, ansöka om 
bygglov för mur mot trädgårdssidan, tillbyggnader uppförd mot trädgårdssidan 
(uterum) och på gaveln (tillbyggnad vid entredörr) av enbostadshuset samt även för 
fasadändringen ( ommålning). 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då murar och tillbyggnader har uppfchis på 
fastigheten, ett rättelseföreläggande avseende mur mot gata då bygglov i efterhand inte 
bedöms kunna ges för åtgärden samt ett lovföreläggande för de åtgärder nämnden 
bedömer att lov i efterhand kan ges för. Eftersom åtgärderna har påbörjats innan miljö
och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg
och miljöförvaltningen föreslår att fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift om 
totalt 52 644 kronor. Bygglovsavdelningen har vid platsbesök 2020-11-17 konstaterat att 
fastighetsägarna vidtagit rättelse i fråga om muren mot gatan. Förvaltningen föreslår 
därför att de beslutspunkter i förslaget som avser muren ska utgå. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 

2. Foto platsbesök, 5 st 
3. Flygdokumentation 
4. E-post klagomål 
5. Fastighetsägarnas synpunkter 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-10-27 
reviderad 2020-11-17 
2020-09-01 
2020-09-01 
2020-09-01 
2020-10-25 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens reviderade förslag till beslut. 
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§ 130 Dm Mbn BYGG 2020-565 
Ansökan om bygglov för uppförande av plank,  

 

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

2. Avgift fastställs till 6000 laonor (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 uppförande av plank. Bygglovsavdelningen anser 
att det föreslagna planket är för högt och att det inte är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Förslag till kontrollplan 
Konstruktionsritning 
Meddelande om avvikelse 
Situationsplan 
Fasadritning 
E-post från sökande 

3. Synpunkter från sökande 
Ytterligare synpunkter från sökande 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-10-30 
2020-08-10 
2020-08-10 
2020-08-10 
2020-09-02 
2020-09-09 
2020-09-09 
2020-09-29 
2020-09-09 
2020-09-28 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miijöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 131 Dnr Mbn BYGG 2020-670 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, SOLLENTUNA 
HÄRADSALLMÄNNING 1 :23 

Miljö- och bygg lovsnämndens 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 ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad om 2 390 kvm 
byggnadsarea, BY A. Förslaget är planenligt. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Sammanställning E-tjänst (ansökan) 

Grönytefaktor 
Ritning, illustration färgsättning 
Ritningar (tot. 9 st) 
Situationsplan 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-11-04 
2020-09-24 
2020-09-24 
2020-10-22 
2020-10-07 
2020-11-04 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 132 Dnr 2020-978 KON 
Sammanträdesdatum för miljö- och bygglovsnämnden 2021 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Följande samrnanträdesdagar fastställs för miljö- och bygglovsnämnden 2021: 
26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 17 augusti, 21 september, 
19 oktober, 23 november och 14 december. 

2. Följande sammanträdesdagar fastställs för miljö- och bygglovsnämndens 
arbetsutskott 2021: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 11 maj, 15 juni, 10 augusti, 14 september, 
12 oktober, 16 november och 7 december. 

Ärendet i korthet 
Bygg- och miljöförvaltningen har med utgångspunkt i kommunallagen (2017:725) tagit 
fram förslag till sammanträdesdagar för miljö- och bygglovsnämnden samt miljö- och 
bygglovsnämndens arbetsutskott för 2021. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-03 
2. Tidplan för miljö- och bygglovsnämndens samt arbetsutskottets sammanträden 

2021 

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



Sida 

JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13 (14) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-11-17 

§ 133 Dm Mbn 2020-2 
Skrivelser för kännedom 

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

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-11-03 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 
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§ 134 Dnr Mbn 2020-1 
Delegerings beslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 

Justerares sign 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 2020-11-02 
2. Förteckning över delegeringsbeslut bygglov 2020-11-05 
3. Ordförandebeslut Mbn BYGG 2019-141 2020-11-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fötieckningarna 
över delegerings beslut till handlingarna. 




