
~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2018-08-21 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.00-19.10 

Ordförande Aphram Melki (C), Andreas Fogeby (S), Björn Lindforss 
(M), Susanne Axelsson (S), LeifNilsson (S), Shamsedin Dawody 
(MP) ersättare för Henning Eriksen (MP), Stig Drevemo (M), Lars 
Bergstig (L) och Gert Jansson (KD). 

Ersättare: Mikaela Östh (M) och John Öster (L). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, miljöchef 
Jenny Färm, bygglovchef Amanda Tournarr Redstorm, avdelningschef 
kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare, bygglovhandläggare 
Helena Fermsjö och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Björn Lindforss (M) 

sekreterare 88- 101 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll fi.·ån sammanträdet 2018-08-21 är justerat 
2018-08-23 och finns på bygg- och miljöförvaltningen. 

_:_  
Tove Nilsson 

l Detta anslag sätts upp l Anslaget tas ned 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

§ 88 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Björn Lindforss (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
torsdagen den 24 augusti 2018 kl. 10.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Björn Lindforss (M) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet torsdagen den 24 augusti 2018 
kl. 10.00. 

§ 89 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Föredragningslistan fastställs. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer föredragnings
listan utan ändringar. 

§ 90 Dnr Mbn 2018-5 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fårteckningen över rapporter och information 
till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Amanda Touman Redstorm informerade om kommande bygglovärenden. 

Handlingar 
l. Förteckning, 2018-08-10 
2. Skriftlig information, 3 st. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

§ 91 Dm Mbn 2018-482 
Bygglov för tillbyggnad i efterhand,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l. Bygglov ges med stöd av '9 kap. 31 b §plan- och bygglagen. 

2. A v giften är 18 003 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 

Reservationer 

Björn Lindforss (M) och Stig Drevemo (M) reserverar sig mot nämndens beslut. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov i efterhand får tillbyggnad av fårsamlings byggnad. En skriftlig 
anmälan om olovlig byggnation inkom till bygglovenheten 2017-07-30 i ärende med 
Dm 17-561. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse, 2018-08-09 
2. Konstruktionsritning, 2018-06-29 
3. Fasadritning, 2018-06-29 
4. Plamitning, 2018-06-29 
5. situationsplan, 2018-06-29 
6. Ansökan bygglov, 2018-06-29 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

Ordföranden Aphram Melki (C) yrkar bifall till eget fårslag till beslut enligt följande: 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. 

2. Avgiften är 18 003 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 

Andreas Fogeby (S) och Lars Bergstig (L) yrkar bifall till ordforandens fårslag till beslut. 

Björn Lindforss (M) och Stig Drevemo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut enligt följande: 

l. Ansökan om bygglov avslås. 

2. Avgift för avslag är 4 000 kr enligt gällande taxa. Faktura slåekas separat. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att miljö- och 
bygglovsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens fårslag till beslut. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

§ 92 Dnr Mbn 2017-561 . 
Klagomål angående olovlig tillbyggnad av industri/kontorsbyggnad, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
, med organisationsnummer , en 

byggsanktionsavgift om 91 000 kronor. A v giften 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 tillbyggnad om 65 kvm bruttoarea 
har uppförts. Tillbyggnaden är uppförd längs med gavel på fasad mot söder. 
Tillbyggnaden uppfördes någon gång efter 2013-08-25 och har utförts utan både 
startbesked och bygglov. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-09 
2. Fotodokumentation, 2013-2017 
3. Protokoll från plats besök, 2018-04-05 
4. Klagomål, 2017-07-30 
5. Underlag för beräkning av tillbyggnad 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 93 DnrMbn2017-759 
Klagomål angående olovligt boende i kontors byggnad,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 §plan- och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 125 125 

kronor. A v giften 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 bygglovpliktig åtgärd utförts utan 
att miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked. Fastigheten som är avsedd 
för kontorsverksamhet samt finmekanisk verkstad används olovligt till boende. På 
fastigheten finns tre byggnader, en som används som kontor, en äldre byggnad som 
tidigare inrymt affär samt en mindre byggnad som tidigare inrymt finmekanisk 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

verkstad. I de två byggnaderna som numera används till bostad (tidigare affär och 
verkstad) bor det ca 18 personer uppdelade på fem lägenheter. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-09 
2. Protokoll med foto från platsbesök, 2018-03-19 
3. Klagomål, 2017-10-17 
4. Bilddokument 2013-2015 
5. Planritning olovlig bostad, ungefärlig 
6. Planritning från lov, 1985-12-05 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 94 Dnr Mbn 2018-371 
Olovligt uppförda murar, JAKOBSBERG 2:1993 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs 
fastighetsägaren/sökanden lärfållahus AB (Org. nr. 556059-1835) en 
byggsanktionsavgift om 21 612 kronor. Avgiften ska betalas till lärfålla kommun 
inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för 
avgiften skickas separat 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser anläggande av stödmurar i anslutning till det planerade kulturhuset i 
lokaler vid flerbostadshus. De platsgjutna betongmurarna om totalt 45 meter ersätter 
tidigare murar på samma plats. Murarna anlades i juni 2018 utan bygglov och 
start besked. Eftersom åtgärden har påbö1j ats innan milj ö- och bygglovsnämnden har 
gett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-13 
2. Foton från platsbesök , 2018-05-29 
3. Tillsynsprotokoll, 2018-05-31 
4. Markplaneringsritning, 2018-06-07 
5. Marksektion, 2018-06-07 
6. Foton från plats besök, 2018-06-14 
7. Foto gatuvy, 2017 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

~~ 

Sida 

5 (9) 



~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

§ 95 Dm Mbn 2018-339 
Olovlig fasadändring,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren 
 en byggsanktionsavgift om 17 062 kronor. Avgiften 

ska betalas till lärfålla kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts 
den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fasadändring av enbostadshus genom flytt av entredörr och fönster på 
gatufasad mot öster. Den befmtliga entredörren har flyttats och ersatts med en 
centrerad dubbeldörr. Ett ursprungligt fonster har ersatts med ett nytt mindre spröjsat 
fönster. Den befintliga entredörren har ersatts med ett fönster. Fasadändringen är 
utförd utan bygglov och startbesked. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-13 
2. Fasadritning, 2018-05-22 
3. Foto, 2018-03-07 
4. Flygfoto och gatubild, 2017 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§96 DmMbn2014-763 
Olovligt uppförd komplementbyggnad utan strandskyddsdispens och 
bygglov,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§plan- och bygglagen (PBL) föreläggs 
fastighetsägarna  

 att vid vite om 25' 000 kronor vardera, senast inom tre månader 
från det att beslutet eller domen har vunnit laga kraft ta bort olovligt uppförd 
bastubyggnad. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser en bastubyggnad om åtta kvm som olovligt har uppförts längst ut på en 
befintlig brygga som är förankrad på fastigheten , men sträcker sig ut i 
vattnet över fastigheten  Byggnaden är uppförd av den tidigare ägaren 
under sommaren 2013. Bastubyggnaden saknar bygglov, startbesked och 
strandskyddsdis pens. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-13 
2. Mark- och miljödomstolens dom, 2017-10-31 
3. Foton från platsbesök, 2018-04-12 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 97 Dnr Mbn 2018-485 
Stolpskylt uppförd utan startbesked, VEDDESTA 2:1 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 §plan- och bygglagen, PBL påförs sökanden JCDecaux 
(org. nr. 556551-2661) en byggsanktionsavgift om 39 244 kr 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 en 65 kvm stor stalpskylt inom fastigheten Veddesta 2:1, vid E18. 
Skylten hade vid uppförandet bygglov, men inget startbesked. Eftersom åtgärden har 
påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett startbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l . Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-13 
2. Foto, 2018-07-03 
3. Utdrag baskarta, 2017-05-22 
4. Produktblad med mått, 2017-05-22 
5. Yttrande över tjänsteskrivelse, 2018-08-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 98 Dnr Mbn 2017-703 
Klagomål angående olovlig tillbyggnad av carport,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l . Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-08-21 

Justerares sign 

solidariskt en byggsanktionsavgift om lO 010 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 olovlig tillbyggnad av en komplementbyggnad (carport) genom 
påbyggnad av en altan med räcke. Altanens golv är placerat cirka 30 cm ovanpå 
carportens tak. Tillbyggnaden är utförd utan bygglov och startbesked. Eftersom 
åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska 
en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-08-13 
2. Anmälan med foto, 2017-09-28 
3. Skrivelse, 2017-11-15 
4. Foton från plats besök, 2017-12-07 
5. Foto från anmälare, 2018-05-24 
6. Anmälan, 2018-05-31 
7. Plan-, fasad- och sektion från bygglov, 2007-09-18 
8. Yttrande över tjänsteskrivelse, 2018-08-03 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 99 Dnr Mbn 2018-133 
Uppsättning av takskylt (Bas Barkarby), del av BARKARBY 2:2 och 
VEDDESTA 2:1 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 §Plan- och bygglagen (PBL). 

2. A v gift fastställs till 5 460kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun
fullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet gäller ansökan om bygglov för att sätta upp en skylt på taket på en blivande 
kontorsbyggnad. Byggnaden ska inrymma skolverksamhet i form av ett utbildnings
och kulturcenter med arbetsnamnet BAS Barkarby. Skylten består av fyra meter höga 
belysta bokstäver fåsta på ett stålstativ på taket ca 60 meter ovan mark i ett mycket 
exponerat läge. Skylten bildar namnet BAS (tre bokstäver). 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse, 2018-06-27 
2. Ansökan bygglov, 2018-02-23 
3. Ritningsförteckning, 2018-02-23 
4. situationsplan, 2018-02-23 

J~· rl ' 

Sida 

8 (9) 



~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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5. Fasadritning, 2018-02-23 
6. Skyltritning, 2018-02-23 
7. Sökandes yttrande, 2018-06-25 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 100 Dm Mbn 2018-3 KON 
Skrivelser för kännedom 

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

Handlingar 
l. Förteckning, 2018-08-10 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordfåranden konstaterar att milj ö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
skrivelser får kännedom till handlingarna. 

§ 101 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Dm Mbn 2018-02 KON 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över delegeringsbeslut till 
handlingama. 

Handlingar 
l. Förteckning bygglov, 2018-08-10 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att milj ö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingama. 
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