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ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-11-20 är justerat och finns på 
bygg och miljöförvaltningen. 

Tove Nilsson 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

§ 129 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. B j öm Lindforss (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
torsdag 22 november 2018 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser B j öm Lindforss (M) 
att tillsammans med ordförande justera protokollet torsdag 22 november 2018 
kl. 09.00. 

§ 130 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

• Ärende 10, Olovligt användande av industrilokal,  
 tas bort från föredragningslistan på gmnd av att 

fastighetsägaren vidtagit rättelse. 
• Ärende 11, Anmälan angående ytterligare inredd bostad i enbostadshus, 

 tas bort från föredragningslistan på 
gmnd av att fastighetsägaren vidtagit rättelse. 

• Nytt ärende om ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 
tas upp som ärende l 7 på föredragningslistan. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 131 DnrMbn2018-5 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Milj ö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapporter och information 
till handlingama. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

Ärendet i korthet 
l. Maria Lundholm informerade om månadsuppföljning per oktober 
2. Gabriella Östman informerade om aktuella detaljplaner 
3. Amanda Touman Redstorm informerade om kommande bygglovärenden 
4. lenny Färm informerade om studieresa till London 

Handlingar 
l. Förteckning över rappmier och information från bygg- och miljöf6rvaltningen 

2018-11-07 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordforanden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 

§ 132 Dnr Mbn 2018-497 
Järfälla kommuns miljöstipendium 2018 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. lärfålla kommuns milj ö stipendium för 2018 delas ut till Allan Edblom. 

Ärendet i korthet 
lärfålla kommun delar ut ett miljöstipendium som ska främja, uppmärksamma och 
uppmuntra arbete inom naturvård, hälso- och miljöskydd samt en hållbar utveckling inom 
Järfälla kommuns geografiska område. Miljöberedningen har sammanträtt den 
5 november och föreslår att Allan Edblom rar 2018 års miljöstipendium. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Protokoll från miljöberedningsgruppens möte 
3. Reglemente för Järfälla kommuns miljöstipendium 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-09 
2018-11-05 

Ordforanden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens forslag till beslut. 

§ 133 Dnr Mbn 2018-898 
Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan Söderhöjden, fastigheterna 
Jakobsberg 2:1996 m.fl 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

Ärendet i korthet 
En ny detaljplan tas fram i Jakobsberg med syfte att komplettera området och skapa en 
urban struktur där bostäder, centrumverksamhet och kontor blandas. Inom planområdet 
har sex naturvärdesobjekt identifierats, varav ett bedöms ha högt naturvärde. Planens 
genomforande kommer att ha en negativ påverkan på dessa utpekade naturmiljöer och till 
en viss utsträckning leda till en fårlust av naturvärden. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande över samrådshandlingar 
3. Plankatia med bestämmelser 
4. Planbeskrivning 
5. Trafikbullerutredning 
6. Dagvattenutredning 
7. Naturvärdesinventering 

Miljö- och bygglovsnämnctens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-06 
2018-11-06 
2018-09-14 
2018-09-14 
2018-04-04 
2018-04-05 
2018-03-14 

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

§ 134 Dm Mbn BYGG 2018-311 
Anmälan angående olovligt uppförd mur samt upplag,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

en byggsanktionsavgift om 20 021 kronor. A v giften ska betalas till Järfälla 
kommun inom två månader efter det att beslutet hat· delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura får avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  
 och  

att senast inom tre månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, 
vidta rättelse genom att ta bort den i ärendet aktuella muren och upplaget för 
säsongsfdrvat·ing av fritidsbåt och husvagn. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift får både mur och upplag for 
säsongsförvaring av fritidsbåt och husvagn. Åtgärderna utfårdes under 2017, vilket 
framgår av flygbilder. Muren är till stön·e delen placerad på mark som inte rar bebyggas, 
så kallad punktprickad mark. Den del av muren som anses vara bygglovpliktig har en 
längd på ca 9 meter och en höjd som varierar mellan 65 till l 00 centimeter. Anläggningen 
upptar en yta om ca 60 kvm på marken. Då en bygglovpliktig åtgärd har utfd1is innan 
miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Flygfoto 2015 och 2017 
3. situationskarta med markerad yta av anläggning 

för båt/husvagn 
4. Foto fi:ån platsbesök 
5. Yttrande från fastighetsägare 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-01 

2018-08-31 
2018-10-10 

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

§ 135 Dnr Mbn BYGG 2018-539 
Nybyggnad av industribyggnad, VEDDESTA 2:79 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

2. A v gift fastställs till 497 207 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Fairtura får avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Förslaget avser nybyggnad av lagerbyggnad om17 666m2 bruttoarea med tillhörande 
kontor, P-platser, lastzon samt fasadändring och ändring i brandskydd av en bredvid
liggande byggnad med förbindelse till nybyggnationen. Lagerbyggnadens placering är 
Elektronikhöjdens industriområde på tomtens norra del ca 90 meter :fi·ån Järfällavägen 
med infart via Viksjöleden. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan bygglov med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-05 
2018-07-27 

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

§ 136 Dnr Mbn BYGG 2018-616 
Uppförande av ostagat telekomtorn med tillhörande teknikbodar, 
VEDDESTA 2:79 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

PI{ 

2. Avgift fastställs till35 969la:onor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Förslaget avser uppförande av ett 48 meter ostagat tom med två mindre tillhörande 
teknikbodar om vardera 9 m2

• Anläggning är avsedd för elektronisk kommunikation. 
Tornet ska ersätta en tidigare mast med samma funktion monterad på taket till en 
lagerhalL Lagerhallen kommer att rivas. Placering av anläggningen är på den nordöstra 
delen av Elektronikhöjdens industriområde. Omkring 60 meter ifrån lärfållavägen och 
l 00 meter non· om befintlig masts placering. Angöring till industriområdet och tornet sker 
via Viksjöleden. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänstesla:ivelse 
2. Bygglovsansökan 4 sidor 
3. Flygfoto 
4. Lokaliseringsplan 
5. situationsplan 
6. Plan avseende tom, teknikbodar 
7. Vy avseende tom, teknikbodar 
8. Typritning 
9. sektioner 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-05 
2018-09-11 
2018-09-25 
2018-09-25 
2018-09-11 
2018-09-11 
2018-09-11 
2018-09-11 
2018-09-11 

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

§ 137 Dnr Mbn BYGG 2018-636 
Anmälan angående tillbyggnad utan startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs sökanden  
 byggsanktionsavgift om 22 750 la:onor. 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 utförd tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum om 15 kvm 
byggnadsarea. Tillbyggnaden är utförd utan startbesked. Eftersom åtgärden har påbö1jats 
innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas 
ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tj änstesla:ivelse 
2. Fasadritning 
3. Plamitning 

. 2018-11-02 
2018-09-24 
2018-09-25 



C JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Milj ö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

4. Yttrande över tjänsteskrivelse 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-22 

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

§ 138 Dnr Mbn BYGG 2018-667 
Rivning av komplementbyggnad, nybyggnad av komplementbyggnad 
samt uppförande av plank utan startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs sökanden  
 en byggsanktionsavgift om 9 373 kronor for rivning av 

komplementbyggnad. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs sökanden  en 
byggsanktionsavgift om 20 020 kronor får nybyggnad av komplementbyggnad. 

3. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs sökanden  en 
byggsanktionsavgift om 7 826 kronor får uppförande av plank. 

A vgiftema för punktema 1-3 ska betalas till Järfålla kommun inom två månader efter 
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faletura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift for rivning av komplementbyggnad, 
nybyggnad av komplementbyggnad samt uppfårande av plank utan startbesked. Eftersom 
åtgärderna har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett startbesked ska 
byggsanktionsavgifter ska tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovbeslut situationsplan 
3. Bygglovbeslut plan, fasad och sektion 
4. E-post från granne 
5. Foton från platsbesök 
6. F o ton från granne 
7. F o to gatuvy - befmtlig byggnad 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-01 
2018-05-23 
2018-05-23 
2018-09-22 
2018-10-04 
2018-10-08 
2018-05-11 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

§ 139 DnrMbnBYGG2018-638 
Komplementbyggnad som inte följer givet bygglov samt mur uppförd 
utan startbesked,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§plan- och bygglagen (2010:900) PBL föreläggs 
fastighetsägarna till  och  

 att vid vite om 50 000 kronor vardera, senast inom fem 
månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft ta bort garaget 
altemativt flytta garaget i enlighet med det givna bygglovet 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägarna till  
 och  en 

byggsanktionsavgift om 5 23 3 kronor. A v giften ska betalas till Järfålla kommun 
inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura 
for avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser en komplementbyggnad (garage) om 31 kvm byggnadsarea (BYA) som 
inte foljer givet bygglov. Garagets placering skiljer sig 2,4 meter från bygglovet vilket 
även innebär att 2,4 meter av byggnaden står på prickad mark som enligt detaljplanen inte 
får bebyggas. Bygglov bedöms inte kunna ges i efterhand varfor fastighetsägarna 
foreläggs att ta bort byggnaden eller flytta den i enlighet med bygglovet Ärendet avser 
även en 80 cm hög mur med en sträcka om 9 meter som har uppforts utan bygglov och 
stattbesked. Eftersom åtgärden har påbötjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett 
startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Lägesbevis 
3. Bygglovbeslut nybyggnadskarta 
4. Bygglovbeslut plan, fasad och sektion 
5. Foto gatuvy, miafoto och situationsplan 
6. E-post från fastighetsägm·e 
7. E-post och foto från fastighetsägare 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-29 
2018-08-17 
2015-09-21 
2015-09-21 

2018-09-25 
2018-10-27 

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



~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

§ 140 Dm Mbn BYGG 2018-665 
Anmälan angående installation av eldstad utan startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

byggsanktionsavgift om 4 500 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 får installation av eldstad. Då åtgärden har 
påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. sotarintyg 
3. Yttrande 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-23 
2018-10-04 
2018-10-22 

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

§ 141 Dm Mbn BYGG 2018-104 
Anmälan för olovligt uppförd imkanal, BARSBRO 1:13 
(SKÄLBYV ÄGEN 23) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (P BL) påförs verksamhetsutövaren 
Barkarby Grillen Handelsbolag med org.m  en byggsanktionsavgift 
om 3 458 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader 
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faletura för avgiften skickas 
separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift får olovligt utförd ändring av/i ventilation. 
A v e-post från sotare framgår att verksamhetsutövaren har byggt till en imkanal ansluten 
till det redan befintliga systemet. Då åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovs
nämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Flexite l Artvise 

2018-11-01 
2018-04-25 

11M~ 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Milj ö- och bygglovsnämnden 

E-post
Uträkning area 

Sammanträdesdag 

2018-11-20 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-02-14 

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

§ 142 Dnr Mbn 2018-1064 
Miljö- och bygglovsnämndens sammanträdesdagar 2019 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Följande sammanträdesdagar fastställs för miljö- och bygglovsnämnden 2019: 
8 januari, 29 januari, 19 februari, 19 mars, 9 april, 7 maj, 21 maj, 25 juni, 
20 augusti (reservdatum), 17 september, 15 oktober, 19 november och 
17 december. 

2. Följande sammanträdesdagar fastställs för miljö- och bygglovsnämndens 
arbetsutskott 2019: 
22 januari, 12 februari, 12 mars, 2 april, 29 april (måndag), 14 maj, 18 juni, 13 
augusti (reservdatum), 10 september, 8 oktober, 12 november och 10 december. 

3. Sammanträdestid för miljö- och bygglovsnämndens sammanträden ska även i 
falisättningen vara 18.00. 

Ärendet i korthet 
Bygg- och miljöförvaltningen har med utgångspunkt i kommunallagen (2017:725) tagit 
fram fårslag till sammanträdesdagar får miljö- och bygglovsnämnden samt miljö- och 
bygglovsnämndens arbetsutskott får 2019. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Tidplan för miljö- och bygglovsnämndens arbets

utskott samt sammanträden 2019 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

2018-11-07 

2018-11-07 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg 

3. Sammanträdestid får milj ö- och bygglovsnämndens sammanträden ska även i 
fortsättningen vara 18.00. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att miljö- och 
bygglovsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut. 

Sida 

10 (12) 



Sida ~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

§ 143 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 över skrivelser får kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-07 

Ordforanden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger forteckningen över 
skrivelser for kännedom till handlingarna. 

§ 144 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Dm Mbn 2018-2 KON 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 
handlingarna. 

Handlingar 
l. Förteckning bygglov 
2. Förtedming miljö- och hälsoskydd 
3. Delegeringsbeslut Dm Mbn 2017-692 
4. Delegeringsbeslut Dm Mbn 2017-554 
5. Delegeringsbeslut Dm Mbn 2017-679 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-11-05 
2018-11-05 
2018-11-01 
2018-10-15 
2018-10-04 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingruna. 

§ 145 Dm Mbn 2018-117 KON 
Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Det reviderade förslaget till delegeringsordning får milj ö- och bygglovsnämnden 
fastställs att gälla från och med 2018-11-20 och tills vidare. 

Ärendet i korthet 
En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med anledning 
av lagändringar som trätt i kraft under året och för att säkerställa en effektiv 
verksrunhet fareslår bygg- och miljöförvaltningen att tillägg och ändringar görs i ett 

Justerares sign 

~ ~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2018-11-20 

Justerares sign 

flertal punkter. Förändringarna beror huvudsakligen på ändringar och tillägg i de lagar 
som reglerar verksamheten. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12 
2. Förslag till ändrad delegeringsordning 
3. Nu gällande delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

wA~ 




