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  Sammanträdesdag 

  2018-12-18 

 
Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden 

Plats och tid Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.00-20.10  

Beslutande Ordförande Aphram Melki (C), Andreas Fogeby (S), Mikaela  

Östh (M) ersättare för Björn Lindforss (M) §§ 146-148, Björn 

Lindforss (M) 149-167, Åsa Palmgren (S) ersättare för Susanne 

Axelsson (S), Leif Nilsson (S), Shamsedin Dawody (MP) ersättare för 

Henning Eriksen (MP), Stig Drevemo (M), Lars Bergstig (L) och Gert 

Jansson (KD). 

Övriga närvarande Ersättare: Oscar Cederlund Fridell (S), Tony Haddad (C), Mikaela 

Östh (M) §§ 149-167 och John Öster (L). 

 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman (jäv § 152), 

miljöchef Jenny Färm, bygglovchef Amanda Touman Redstorm, 

avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare, 

miljöinspektör Gabriella Östman §§ 146-148, byggnadsinspektör 

Helena Fermsjö och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Justerare Stig Drevemo (M) 

Justeringens plats och tid Sekreterarens tjänsterum, torsdag 20 december 2018 kl. 09.00 

Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 146 - 167 

  Tove Nilsson  

 Ordförande   

  Aphram Melki (C) Tisdag den 18 december 2018, kl. 18.00   

 Justerande    

  Stig Drevemo (M)   

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-12-18 är justerat  

2018-12-20 och finns på bygg och miljöförvaltningen.  

 

   

Tove Nilsson 

 

Detta anslag sätts upp  Anslaget tas ned  
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§ 146    

Justering 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
 

1.  Stig Drevemo (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 

      torsdag 20 december 2018 kl. 09.00. 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

 

Beslutsgång 

 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Stig Drevemo (M) att 

tillsammans med ordförande justera protokollet torsdag 20 december 2018 kl. 09.00. 

 

 

§ 147     

Fastställande av föredragningslistan 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
 

1.  Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

 

 Ärende 1, Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltning, ändras på 

så sätt att punkt 2 och punkt 4 i förteckningen, Provtagningsprojekt livsmedel – 

muntlig information av Kristina Engström och Medarbetarenkät 2018 – muntlig 

information av Johan Bergman, utgår.  

 Ärende 15, Anmälan angående inredande av ytterligare bostad utan 

startbesked,  utgår på grund av 

att fastighetsägaren vidtagit rättelse.  

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

 
Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer föredragnings-

listan med angivna ändringar. 

 

 

§ 148   Dnr Mbn 2018-5 KON  

Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 
 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapporter och information 

till handlingarna. 

 
Ärendet i korthet 

1.  Gabriella Östman informerade om aktuella detaljplaner inklusive delegering av 

     beslutanderätt Bällstadalen 
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2.  Amanda Touman Redstorm informerade om kommande bygglovärenden  

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

    2018-11-04 reviderad 2018-12-11 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 

rapporter och information till handlingarna. 

 

 

§ 149   Dnr Mbn 2018-1140 KON  

Tillsynsplan för miljö- och bygglovsavdelningen 2019 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Tillsynsplanen fastställs att gälla för verksamhetsåret 2019 

 
Ärendet i korthet 

Miljö- och bygglovsavdelningen upprättar årligen en tillsynsplan (tidigare kallad 

verksamhetsplan) i enlighet med de krav som finns i Förordningen om tillsyn enligt 

miljöbalken, som bland annat innebär att en tillsynsplan ska upprättas och att 

tillsynsplanen uppfyller förordningens krav. Tillsynsplanen är idag det dokument som styr 

avdelningens (främst miljö- och hälsoskyddsenhetens) planering under året och det utgör 

ett verktyg för att arbeta mot uppsatta mål. Planen omfattar verksamheten inom 

avdelningens enheter Bygglov och Miljö- och hälsoskydd.  

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse   2018-12-17  

2. Tillsynsplan 2019 
 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut, med redaktionella ändringar i 

tillsynsplanen som redovisats för nämnden vid sammanträdet.  
 
 

§ 150   Dnr Mbn 2018-933  

Beslut förenat med vite, förbud mot fortsatta utsläpp från befintlig 
avloppsanläggning,  
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
 

1. , med personnummer , i egenskap av fastighetsägare 

till , förbjuds att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 

befintlig avloppsanläggning på fastigheten  

 

Förbudet gäller från och med den 31 maj 2019. 
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Beslutet är förenat med ett vite om l00 000 kronor. 

 
Ärendet i korthet 

Avloppsvatten från WC och BDT från ett hushåll leds till en mindre cementbrunn,  

efterföljande rening saknas. Vid inspektionstillfället fanns en slang med pump från 

brunnen till en plats i terrängen. Avståndet till Mälaren är omkring 40m från 

utsläppspunkten. Ett beslut om utsläppsförbud skrevs och förbudet började gälla den 

14 september 2018. Avloppsvatten från hushåll ska renas innan det släpps ut i mark 

eller vatten. Då fastighetsägaren inte har följt beslutet bedömer nämnden att det är 

skäligt att besluta om förbud förenat med vite. Fastighetsägaren har då fått 2 år och 9 

månader på sig att åtgärda felet, vilket bedöms vara tillräckligt.  

 
Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse  2018-11-30 
 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 151   Dnr Mbn 2017-617  

Beslut förenat med vite om att installera reningsanläggning samt utföra 
provtagning, SAPS Medical AB, Skarprättarvägen 12 , Järfälla 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
 

1. SAPS Medical AB, med organisationsnummer 556686-1398 ska:  

 

1. Installera reningsutrustning för utgående vatten som dimensioneras för att 
klara Svenskt Vattens varningsvärden (P95).  

2. Utföra en provtagning av utgående vatten samt redovisa resultatet till miljö- 

och bygglovsnämnden, efter att reningsutrustningen är installerad.  

 

Detta beslut ersätter tidigare beslut daterat 2018-08-28, Dnr Mbn 2017-617, besluts-

nummer 2018-588.  

 

Beslutet är förenat med ett vite om 500 000 kronor för punkt 1 och 10 000 kronor för 

punkt 2.  

 

Information om att åtgärderna är vidtagna ska vara inkomna till miljö- och bygglovs-

nämnden senast den 31 december 2019. 
 
Ärendet i korthet 

I samband med en inventering av industrifastigheter på Skarprättarvägen i juni 2017 

noterades en tvätthall med utgående avlopp till spillvattennätet. På begäran från nämnden 

har tre provtagningar utförts mellan september 2017 och juni 2018. Provtagningarna visar 

på överskridande av gällande riktvärden avseende metallerna zink, bly, kadmium och 

koppar, trots utbyte av kemikalier. Nämnden förelade verksamheten att installera en 
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reningsutrustning senast den 31 december 2018. Verksamheten har önskat en omprövning 

av beslutet då de vill ha längre åtgärdstid. Käppalaförbundet (som tar emot 

avloppsvattnet) bedömer att verksamhetens utsläpp inte har en avgörande påverkan på 

deras förutsättningar att uppnå sina mål avseende slamkvalitet. Nämnden bedömer att det 

är rimligt att ompröva tidigare beslut. Då det innebär att verksamheten får ytterligare ett 

års dispens för att åtgärda brister anser nämnden att det är rimligt att beslutet förenas med 

ett vite om 500 000 kronor för punkt 1 och 10 000 kronor för punkt 2. 

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse  2018-12-06 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 152   Dnr Mbn BYGG 2018-739  

Tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd, uppförande av bullerplank 
och stödmurar samt anordnande av parkeringsplatser, JAKOBSBERG 
2:1399 (HÄSTSKOVÄGEN 28)  
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

 

2. Avgift fastställs till 125 524 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.  

 
Ärendet i korthet 

Förslaget avser bygglov för tillbyggnad av förskola om cirka 1 735 kvm bruttoarea, BTA, 

nybyggnad av förråd, uppförande av bullerplank och stödmurar samt anordnande av 

parkeringsplatser vid Vattmyra förskola. 

 
Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-12-03 

2. Ansökan inklusive bilagor  2018-10-31 

 
Jäv  
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman 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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§ 153   Dnr Mbn BYGG 2018-651  

Anläggande av parkering utan bygglov och startbesked,  
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen (PBL) påförs sökanden Järfällahus AB 

(Org nr 556059-1835) en byggsanktionsavgift om 71 435 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 påbörjat anläggande av 23 

parkeringsplatser. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har 

gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

 
Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse   2018-12-05 

2. Foton från platsbesök    2018-10-04 

3. Foto gatuvy   2018-05-19 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 154   Dnr Mbn BYGG 2018-740  

Komplementbyggnad tagen i bruk utan startbesked,  
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs sökanden Järfällahus AB 

(Org. nr. 556059-1835) en byggsanktionsavgift om 2 730 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 byggsanktionsavgift för ibruktagande av en komplementbyggnad (biobod) 

om 25 kvm byggnadsarea innan den har fått slutbesked. Eftersom byggnaden har tagits i 

bruk innan miljö- och bygglovsnämnden har gett slutbesked ska en byggsanktionsavgift 

tas ut. 

 
Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2018-11-26 

2. E-post från sökanden 2018-10-31 

3. Foton från platsbesök 2018-10-30 

4. Yttrande över tjänsteskrivelse 2018-11-21 
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Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 155   Dnr Mbn BYGG 2017-828   

Föreläggande att ta bort murar uppförda utan startbesked,  
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna  

 solidariskt en 

byggsanktionsavgift om 66 884 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 anlagda murar med en total sträcka om 71 meter med höjden 58-150 cm. 

Murarna är placerade längs tomtgränsen och angränsar till kommunal gatu- och parkmark 

samt till grannfastigheten . De anlades under hösten 2017 och saknar bygglov 

och startbesked. Bygglov bedöms inte kunna ges för aktuella murar eftersom de är 

placerade på prickad mark som inte får bebyggas. En byggsanktionsavgift har tagits ut för 

överträdelsen. Då rättelse inte har vidtagits ska en ny avgift tas ut med dubbla det belopp 

som togs ut senast. 

 
Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-11-29 

2. Situationsplan med markering  

3. Foton gatuvy  2018-05-13 

4. Yttrande över tjänsteskrivelse  2018-11-22 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 156   Dnr Mbn BYGG 2018-169  

Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av murar,  
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Bygglov i efterhand för del av mur (24 meter mot nordväst) ges med stöd av 9 kap. 30 

§ plan och bygglagen, PBL.  

 



  Sida 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 
 Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-12-18 

 

Justerares sign 

2. Bygglov i efterhand för del av mur (sydost, sydväst och del av nordväst) avslås med 

stöd av 9 kap. 30 § PBL.  

 

3. Avgift fastställs till 7 520 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.  

 
Ärendet i korthet 

Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av murar med en total 

sträcka om 95 meter. Höjderna på murarna varierar mellan 0,58-1,60 meter. Murarna är 

placerade längs tomtgränsen och angränsar till gatu- och parkmark samt mot fastigheterna 

. Bygglov för en mursträcka om 24 meter mot nordväst 

bedöms kunna ges i efterhand. Resterande murar är i helhet placerade på mark som inte 

får bebyggas varför bygglov i efterhand inte kan ges. 

 
Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse   2018-11-28 

2. Ansökan inklusive bilagor   2018-03-09 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 157   Dnr Mbn BYGG 2018-389  

Nybyggnad av flerbostadshus (192 lgh), JAKOBSBERG 2:2283 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
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 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-12-03 

2. Ansökan inklusive bilagor  2018-05-31 

 
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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§ 158   Dnr Mbn BYGG 2018-570  

Anmälan angående fasadändring (ommålning) av radhus,  
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift om 5 985 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 anmälan angående fasadändring 

(ommålning) av radhus. Fastigheten är belägen inom ett radhusområde, den aktuella 

fastigheten har målats om från en röd kulör till en blå kulör. Övriga fastigheter i den 

aktuella längan har en röd kulör på fasaden. Åtgärden påbörjades under 2018 och har skett 

innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked, därmed ska en 

byggsanktionsavgift tas ut. 

 
Handlingar 
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-11-12 

2 Foto från platsbesök 

3 Underlag uträkning berörd area 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 159   Dnr Mbn BYGG 2018-778  

Anmälan angående rivning av komplementbyggnad utan rivningslov, 
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift om 13 104 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 då rivning av komplementbyggnad (garage) 

skett utan att rivningslov har getts. Av fotodokumentation framgår att åtgärden skedde 

under 2018. Garaget har en area om 74 kvm enligt ritning från nybyggnadslovet 1992-12-

17. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 

startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

 
Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2017-11-27 
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2 Fasadritning   2018-11-09 

3 Klagomål e-post till klagande  2018-11-09 

4 Foto från platsbesök   2018-11-14 

5 E-post yttrande fr sökande  2018-11-22 

  
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 160   Dnr Mbn BYGG 2017-561  

Klagomål angående olovligt byggande (tillbyggnad baksidan), 
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 

1.  Ärendet bordläggs tills ansökan om planbesked är avgjord.  

 
Ärendet i korthet 

 
Handlingar 
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-10-26 

2 Flygfoto   2013-2017 

3 Foton från platsbesök   2018-07-04 

4 Yttrande från fastighetsägare  2018-12-03 

 
Ärendet i korthet 

Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för tillbyggnad på fasad mot väst 

(baksidan). Tillbyggnaden som är uppförd under 2017/2018, uppgår till en area om 152,8 

kvm. Den är i sin helhet uppförd på så kallad punktprickad mark som inte får bebyggas 

samt att del av tillbyggnaden även är uppförd på så kallad u-mark, som ska vara 

tillgänglig för underjordiska ledningar. 
 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs tills ansökan om planbesked är avgjord  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall mot avslag på bordläggningsyrkandet och konstaterar att 

nämnden beslutar att bordlägga ärendet tills ansökan om planbesked är avgjord. 
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§ 161   Dnr Mbn BYGG 2018-728  

Anmälan angående tillbyggnad av enbostadshus (uterum) utan bygglov, 
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift om 25 025 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 då en tillbyggnad om 25 kvm bruttoarea 

uppförts på fastigheten på den södra fasaden. Eftersom åtgärden har påbörjats innan 

miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas 

ut. 

 
Handlingar 
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-11-29 

2 Fasadritning sydöst och sydväst  2018-10-25 

 Fasadritning nordöst och nordväst  2018-10-25 

 Situationsplan och sektion  2018-10-25 

 Planritning   2018-10-25 

3 Flygfoton 2013-2017 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 162   Dnr Mbn BYGG 2018-666  

Fasadändring av flerbostadshus, JAKOBSBERG 18:2, 18:4-18:8 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

  
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL)  

 

2. Avgift fastställs till 27 829 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.  

 
Ärendet i korthet 

Ärendet avser ansökan om bygglov för fasadändring av sammanlagt sjutton stycken 

trevånings bostadshus. Balkonginglasningar utgår och kommer att regleras i ett separat 

bygglovärende. 

 
Handlingar 
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse     2018-11-22 

Ansökan inklusive bilagor                2018-10-02 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2018-12-18 

 

Justerares sign 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 163   Dnr Mbn BYGG 2018-213  

Tillbyggnad av affärsbyggnad,  
 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

 
1. Bygglovansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL).  

 

2. Avgift för avslag fastställs till 5 882 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.  

 
Ärendet i korthet 

Ärendet avser ansökan om bygglov för en tillbyggnad vid lastintaget på en 

centrumbyggnad som angränsar till bostäder. Bygglovenheten bedömer att ansökan ska 

avslås eftersom förslaget strider mot detaljplanen på ett sådant sätt att avvikelsen varken 

är liten eller förenlig med planens syfte. 

 
Handlingar 
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-12-03 

Ansökan inklusive bilagor  2018-03-27 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 164   Dnr Mbn BYGG 2018-479  

Anmälan angående fasadändring utan bygglov (solceller på tak), 
 

 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

en 

byggsanktionsavgift om 6 484 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 då solceller på tak har monterats på både 

huvudbyggnad och komplementbyggnaden. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2018-12-18 

 

Justerares sign 

och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöplan. 

 
Handlingar 
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse  2018-11-28 

2 Flygfoto   2017-10-19  

3 Yttrande från kultursekretararen  2018-09-26 

4  Yttrande med foto från fastighetsägare 2018-10-17 

 Yttrande från fastighetsägare  2018-11-09, 2018-11-23 

5 Klagomål  2018-06-29 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

 

 

§ 165   Dnr Mbn 2018:1099  

Delegering till miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden uppdrar åt nämndens arbetsutskott att besluta på 

nämndens vägnar i följande ärende: 

 

Dnr Mbn 2018:1099  

Yttrande över samrådshandlingar – detaljplan för Bällstadalen, fastigheterna 

Veddesta 2:93-2:95 m.fl. 

 
Ärendet i korthet 

Enligt 6 kapitlet 37 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt ett utskott att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Förvalt-

ningen föreslår att nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att besluta i ärende med dnr Mbn 

2018:1099, Yttrande över samrådshandlingar – detaljplan för Bällstadalen, fastigheterna 

Veddesta 2:93-2:95 m.fl, eftersom beslut i ärendet inte kan avvakta till miljö- och 

bygglovsnämndens första ordinarie sammanträde den 29 januari 2019. 

 
Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse  2018-12-05 

 
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 2018-12-18 

 

Justerares sign 

 

§ 166   Dnr Mbn 2018-3 KON  

Skrivelser för kännedom 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skriveler för kännedom  

till handlingarna. 
 
Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom                   2018-12-04 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 

skrivelser för kännedom till handlingarna. 

 

 

§ 167   Dnr Mbn 2018-2 KON  

Delegeringsbeslut 
 
Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till  

handlingarna. 
 
Handlingar 
1. Förteckning bygglov                              2018-12-03 

2. Förteckning miljö- och hälsoskydd                             2018-12-03 

3.  Delegeringsbeslut Dnr Mbn 2018-117                        2018-11-01 

 
Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över 

delegeringsbeslut till handlingarna. 

 




