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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2020-08-18 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Järfällasalen, Vasaplatsen 11, Jakobsberg kl. 18.00-18.55 

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

Politisk sekreterare Comelia Crutze (M) 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 

Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson och nämndsekreterare Tove 
Nilsson 

Ordförande Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S) 

Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdag den 20 augusti 2020 kl. 09.00 

Sekreterare ~ ~U~Paragrafer 79 - 93 
Tove Nilsson 

OWfä,do 1-~-
Justerande ~ -----------·--·····-----·····----·--····---···- ··· - --··--/ ~~--F-;-g~by·-·-I 

ANSLAG 
1 

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-08-18 är justerat 2020-08-20 
och finns i miljö- och bygglovsnämndens diarium. 

~ -/ku~ 
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 79 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2020-08-18 

1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförandenjustera protokollet 
torsdag den 20 augusti 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 torsdag den 20 augusti 2020 
kl. 09.00. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

Juste? 

§ 80 
Fastställande av föredragningslistan 

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

• Ändringar i beslutsunderlagen i ärende m 4, Dm Mbn BYGG 2019-83, på 
grund av att fastighetsägaren delvis vidtagit rättelse. 

• Ärende m 5, Dnr Mbn BYGG 2020-82, utgår på grund av att fastighetsägaren 
vidtagit rättelse. 

• Ärende m 6, Dm Mbn BYGG 2018-260, utgår på grnnd av att platsbesök inte 
kunnat genomföras inför sammanträdet. 

• Nytt ärende om beslut om deltagande på konferens, se § 93 i protokollet. 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

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

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapp01ter och information 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson informerar om följande punkter: 

• Bygg- och miljöförvaltningens krishanteringsarbete med anledning av rådande 
pandemi 

• Uppföljning av smittskyddstillsyn 

• Svar på frågor om delegeringsbeslut från miljö- och hälsoskyddsavdelningen 

Handlingar 
1. Förteckning över rapp01ter och info1mation från bygg- och miljöförvaltningen, 

2020-08-04 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 82 Dnr Mbn BYGG 2020-263 
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus (solceller på 
tak),  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Ansökan beviljas med stöd av 9 kap. 30 §plan-och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov fastställs till O kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för fasadändring av enbostadshus inom kulturmiljö (solceller 
på tak). Den sökta åtgärden innebär att solceller installeras på tak mot gata. Bygg-
och miljöförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. · 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan bygglov 

Situationsplan 
Fasadritning 
Broschyr/info blad 
Förslag till kontrollplan 

3. Remissvar från Järfälla kultur 
Yttrande från sökanden 

Reservationer 

2020-08-04 
2020-04-07 
2020-04-07 
2020-04-07 
2020-04-07 
2020-04-07 
2020-05-05 
2020-07-27 

John Öster (L) anmäler en slaiftlig reservation, bilaga 1. 

Christoffer Börnhagen anmäler en skriftlig reservation, bilaga 2. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Bordläggning 
Ordföranden Tony Baddad (C) yrkar att ärendet bordläggs. 

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig från kl. 18.15 till kl. 18.25. 

Besluts gång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på bordläggningsyrkandet konstaterar att 
nämnden beslutar att inte bordlägga ärendet. 

Lämnade förslag 
Ordföranden Tony Baddad (C) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt följande: 

1. Ansökan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

2. Avgift för bygglov fastställs till O kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige. 

Andreas Lindenhieiia (KD) och Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut. 

77± 
Justerares sign ;zq:: 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

John Öster (L) och Christoffer Hörnhagen (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut enligt följande: 

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

2. Avgift fastställs till O kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

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

Omröstning begärs 
Miljö- och bygglovsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för ordförandens förslag 
Nej-röst för förvaltningens förslag 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för ordförandens förslag mot 3 nej-röster för förvaltningens förslag 
beslutar nämnden bifalla ordförandens förslag till beslut: 

Namn JA NEJ 
Tony Baddad (C) X 
Andreas Fogeby (S) X 
Andreas Lindenhierta (KD) X 
Veronica Sällemark (S) X 
Peter Ulander (S) X 
Christoffer Hörnhagen (-) X 
Anders Lindström (SD) X 
John Öster (L) X 
Sabina Gudmundsson (M) X 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 83 Dm Mbn BYGG 2019-730 
Byggsanktionsavgifter för ingrepp i bärande konstruktion/ändrad 
planlösning samt ändring av anläggning för vattenförsörjning och 
avlopp,  

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

 
solidariskt en byggsanktionsavgift om 5 912 kronor för ingrepp i bärande 
konstruktion. 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. 51 § PBL påförs fastighetsägarna 
 soiidariskt en 

byggsanktionsavgift om 2 365 kronor för väsentlig ändring av vatten och avlopp. 
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 byggsanktionsavgifter för anmälningspliktiga åtgärder. I 
enbostadshuset har ett kök installerats i ett tidigare sovrum och i samband med det 
har en bärande vägg tagits bort i syfte att öppna upp mellan vardagsrummet och det 
msprungliga köket. Väsentliga ändringar av vatten och avlopp har utförts i det nya 
köket. Eftersom åtgärderna har påbföjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett 
startbesked ska byggsanktionsavgifter ska tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att fastighetsägarna solidariskt påförs byggsanktionsavgifter om totalt 8 277 
kronor. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Amnälan 
3. Foton från platsbesök (3 st) 
4. Foto från plats besök 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-08-03 
2019-10-16 
2019-10-17 
2019-11-05 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 84 DmMbnBYGG2019-83 
Byggsanktionsavgift angående olovliga tillbyggnader av 
komplementbyggnad och huvudbyggnad, inredande av ytterligare 
bostäder samt rättelseföreläggande för komplementbyggnad 
(friggebod),  

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

 solidariskt 
en byggsanktionsavgift om 50 659 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 flera tillbyggnader och fasadändring har 
utförts. Eftersom åtgärden har påbötjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift om 112 571 kronor. Vid platsbesök 
2020-08-18 kunde bygglovsavdelningen konstatera att rättelse skett vad gäller 
balkongen, balkongdörr, uterum samt att friggeboden flyttats så att den är placerad 4,5 
meter från fastigheten Kallhäll 7: 1, fastighetsägaren uppgav att ett grannemedgivande 
fanns från fastigheten Kallhäll 10: 13. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Protokoll från platsbesök med foto 
3. Klagomål 

Miljö- och bygg lovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-08-18 
2020-05-28 
2019-02-21 

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

·Ttt ' 
Justerares sign ~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 85 Dm Mbn BYGG 2020-82 
Föreläggande angående trafikfarlig häck,  

Ärendet utgår på grund av att rättelse vidtagits. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 86 Dnr Mbn BYGG 2018-260 
Byggsanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad,  

 

Arendet utgår på grund av att plats besök inte kunnat genomföras. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 87 Dm Mbn BYGG 2020-181 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus samt uppförande av 
stödmurar, JAKOBSBERG 18:37 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 88 760 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 radhusbyggnad med totalt sju 
bostadslägenheter utmed Snapphanevägen i Tallbohov, Jakobsberg. För att följa den 
befintliga markens nivåer är byggnaden förskjuten i höjdled och mindre stödmurar 
uppförs inom tomtmark för att möjliggöra tillgängliga tomter och ta upp nivå
skillnaderna mellan tomterna. Förslaget innebär en liten avvikelse från detaljplanen, men 
den bedöms godtagbar och förenlig med detaljplanens syfte. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-08-04 
2020-03-12 

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

Justerares sign / 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 88 Dm Mbn BYGG 2020-186 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, JAKOBSBERG 
18:35 

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

2. Avgift fastställs till 100 221 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 med 18 stycken 
lägenheter omfattande 986 kvm bruttoarea (BTA). Förslaget medför en avvikelse 
gällande takvinkeln som bedöms utgöra en liten avvikelse förenlig med syftet med 
planen. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ges. 

Handlingar 
1. Bygglovavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ritningsförteckning 
3. Bygglovritningar enligt förteckningen 

Ansökan 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-08-03 
2020-06-22 
2020-06-22 
2020-03-17 

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



Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnärnnden 2020-08~18 

§ 89 DmMbnBYGG2019-491 
Ansökan om bygglov för stationsbyggnad entreuppgång 
Barkarbystaden (väst), del av BARKARBY 4:1 

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

2. Avgift fastställs till 115 569 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 

Sida 

13 (17) 

Ärendet avser bygglov för stations byggnad där den fristående biljetthallen utgör den 
västra entren till Barkarbystadens tunnelbana. Byggnadens placering och sträckning är i 
enlighet med gällande detaljplan för området och överensstämmer även med fastställd 
jämvägsplan för utbyggnaden av tunnelbanan. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 
3. Vägledning från länsstyrelsen daterad 2017-09-26 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-08-03 
2019-08-09 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnärnnden beslutar i enlighet med bygg
och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 90 Dm Mbn BYGG 2019-489 
Ansökan om bygglov för stationsbyggnad entreuppgång 
Barkarbystaden (öst), del av BARKARBY 2:2 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 
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2. Avgift fastställs till 115 569 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
däimed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för stationsbyggnad där biljetthallen utgör den östra entren till 
Barkarbystadens tunnelbana. Byggnadens placering och sträckning är i enlighet med 
gällande detaljplan för området och överensstämmer även med fastställd 
jäinvägsplan för utbyggnaden av tunnelbanan. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 
3. Vägledning från länsstyrelsen daterad 2017-09-26 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-08-03 
2019-08-09 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 91 DnrMbnBYGG2020-478 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
JAKOBSBERG 2:2861 

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

2. Avgift fastställs till 64 410 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 
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Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i form av LSS-boende med 
sex lägenheter samt gemensamma utrymmen. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
att bygglov ska ges. 

Jäv 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson deltar inte i handläggningyn av ärendet på 
grund av jäv. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-08-03 
2019-06-29 

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

§ 92 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2020-08-18 

Dm Mbn 2020-1 

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

Handlingar 
1. Förteckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 2020-08-03 
2. Förteckning över delegeringsbeslut bygglov 2020-08-05 
3. Delegeringsbeslut Mbn 2020-249 NA 2020-06-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
, Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna 
över delegerings beslut till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-08-18 

§ 93 
Beslut om närvaro vid konferens 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att Sabina Gudmundsson och Christoffer 

Hörnhagen får delta vid konferensen Sveriges miljökommuners Höstmöte 14-15 
oktober 2020. Deltagarna har rätt till sedvanligt arvode och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid behov. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar att Sabina 
Gudmundsson och Christoffer Hörnhagen får delta vid konferensen Sveriges 
miljökommuners Höstmöte 14-15 oktober 2020. 



Cl JÄRFÄLLA 2020-08-14 

Reservation. 
Miljö- och Bygglovsnämnden. 
Dnr. Mbn BYGG 2020-000263. 

Fasadändring av enbostadshus; Solceller på tak. 
Jakobsberg 2:1979 - Fölvägen 44. 

Yrkande: Nämnden beslutar i enlighet med Bygg- och Miljöförvaltningens förslag. 

1 (1) 

Solceller på tak blir allt vanligare. Utvecklingen stöds av generösa bidragsregler och förenklade 
regelsystem. Jag bejakar naturligtvis en utveclding som främjar miljövänlig och ekonomiskt för
delaktig energiproduktion. 

Dock måste även andra intressen bevakas och tillvaratas i den bebyggda miljön. Arkitektur och 
estetiska värden är viktiga i all samhällsbyggnad. De grundläggande funktionerna inom samhälls
byggnad och arkitektur är praktisk funktion, ekologisk funktion, social funktion och estetisk funk
tion. Estetisk funktion är något som bland annat bidrar till att återspegla lokalsamhällens stads
byggnadshistoria och i typiska förortsamhällen som Järfälla så är den kort. Därför har det inte 
hunnit växa fram särskilt många bevarandevärda miljöer vare sig före, under eller efter miljon
programmet. Därför är det så mycket mera angeläget att bevara de få exempel på bevarandevärd 
arkitektur och estetiska värden som finns och även behandla den med eftertanke och försiktighet. 

Frågan om exploatering i kulturmiljöer samt regler för "Bygglovbefriade solpaneler /solceller" har 
kommit till uttryck vid olika ärenden i tidigare sammanträden i Miljö- och Bygglovsnämnden. 
Fyra krav har tidigare ställs för bygglovbefrielse varav ett av dem har följande lydelse: 

- "Bygglovbefrielse gäller en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som 
inte är kulturhistoriskt värdefulla eller ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt område". 

Fölvägen är enligt alla tidigare beslut i kommunen ett sådant område, vilket också förtjänstfullt 
beskrivs i kommunantikvariens yttrande i ett ärende från 2018. Jag finner inte skäl att överpröva 
detta expertyttrande som vilar på och är i enlighet med beslut fattade av kommunfullmäktige. 

Jag anser att solplattorna skulle påverka helhetsintrycket av kulturmiljön negativt och fruktar att 
vi i och med ett beviljande av detta öppnar upp för friare egna fastighetsåtgärder i kulturmiljöer, 
utanför ramarna för de kommunala riktlinjerna för bebyggelse i kulturmiljö i den kommunala 
kulturmiljöplanen, och det finns en risk att åtgärden medför en prejudicerande effekt som leder 
till att fler estetiska funktioner och bebyggelsehistoria i den bebyggda miljön kan gå förlorad. 

Tidigare beslut i ärende om solpaneler i kulturmiljö vid Fölvägen från 2018 strider mot riktlinjer 
antagna av fullmäktige och öppnar för att inga byggnader eller miljöer i Järfälla är skyddade mot 
ingrepp av denna art. Då förvaltningen i tjänsteskrivelsen samt vår kommunantikvarie i sin 
remiss från 2018 påpekar att åtgärden i kulturmiljö strider mot Plan- och Bygglagen 8 kap. 13 § 
så bör åtgärden avslås med stöd från 9 kap. 30 § Plan- och Bygglagen, PBL. 

Järfälla den 14 augusti 2020 

John Öster 
Liberalerna 

Fölvägen 44; Solplattor - Miljö- och Bygg lovsnämnden; Järfälla Kommun 
Nämndsammanträde 2020-08-18; ärende 002 



I år igen så ser vi hur politiker sätter symbolpolitiska mål före rättsstatens principer. 
Klimatfrågan står inte och faller på de husägare som bor i kulturmärkta områden enligt vår 
kulturhistoriska bevarandeplan. Därför anser jag det vara ohederligt och rättsvidrigt att å ena 
sidan besluta om ett dokument, och å andra sidan åsidosätta det för en större sak. Vad är då 
heligt? 

Vidare finns det även solceller som inte förändrar byggnadens utseende på ett sådant sätt så 
att kulturhistoriska värden förvanskas i minsta möjliga mån. Dessa solceller, som inte ändrar 
på byggnadens utseende, har dessväne inte fastighetsägaren valt att nyttja sig av, i det 
kulturviktiga området. 

Jag anser att vi har ett ansvar gentemot kommande generationer vad gäller bevarandet av 
våra kulturhistoriska miljöer inom kommunen. En förutsättning för att uppfylla detta åtagande 
är att vi som politiker verkar för att konservera områdenas utseenden till största möjliga mån. 
Därav kan en politiker som värnar det inom kommunen existerande, kulturarv, inte bidra till 
att kulturhistoriskt vitala områden ändrar skepnad. 

Därför yrkas avslag på bygglov, för andra gången denna mandatperiod som politiker vill 
frångå sina egna beslut innan de är hävda. 

I Tjänsten 
Christoffer Hörnhagen 




