
A 

Järfälla kommun 
Miljö- och bygglovsnämnden 
177 80 Järfälla 

.. R8 --,. - ~ X i 
Miljö- och bygglovsnamnde; J1 

Bygglovenhett; tJ ! 
I 

2019 °05- 0 9 j 

t--Dnr-- ~~:fg---1 
---- - --1 

----------- \ 

Handläggare 
Stockholm 2019-05-08 

Svar på föreläggande om komplettering av Förnyad ansökan om ändring av tillfälliga till 
permanenta bygglov Veddesta 2:20 (ert dnr BYGG 2019-000156). 

Bakgrund 

Vi har 2019-04-10 meddelats att Bygglovs avdelningens tidigare ställningstaganden kvarstår 
om att permanent bygglov inte kan ges för Swedols och NetOnNets verksamheter inom 
fastigheten Veddesta 2:20 (Kontovägen 1) och att vi nu har möjlighet att återkalla ansökan, 
ändra ansökan eller få ansökan prövad av Miljö- och bygglovsnämnden. 

Yrkande 

Vi vill genom detta brev meddela att vi vill få vår ansökan prövad av Miljö- och 
bygglovsnämnden. Vi vill åberopa: 

Bilagda ifyllda ansökningsblankett, 
Bilagda avsiktsförklaring avseende fastigheten Veddesta 2:20 samt 
Föreliggande skrivelse. 

Vi önskar 
I första hand att bygglovet permanentas, dvs anses överensstämma med gällande 
planbestämmelser, för både Swedols och NetOnNets verksamhet, 
Om bygglovet för endast en av verksamheterna kan permanentas så önskar vi i andra 
hand att detta ska avse Swedols verksamhet. 

Vi vill också påminna om att Swedols verksamhet i ytterst liten omfattning ( ca 5 % av 
omsättningen) riktas mot allmänheten och att vi har Swedol som hyresgäst även i andra 
kommuner där marken har samma planbestämmelser som i Järfälla men där bygglovet är 
permanent. Vidare skulle ett upphörande av verksamheten i Veddesta förmodligen få 
betydande negativa konsekvenser för flera företag i Järfälla eftersom de då sannolikt måste 
serva sina maskiner, hyra maskiner, skaffa reservdelar etc på annan plats. Detta skulle inte alls 
stå i samklang med kommunens strävan mot hållbarhet och en näringslivsvänlig kommun. 

Vi vill också nämna att N etOnN ets verksamhet är en lagerbutik med betydligt större lagerarea 
än butiksarea. Antingen beställs varan hemifrån eller i dator i butiken och kunden hämtar 
varan själv i på datorn anvisad lagerhylla. Av försäljningen svarar näthandeln idag för ca 10 
% av omsättningen. Denna del ökar kraftigt och internt planeras att låta all leverans via 
näthandel till centrala Stockholm utgå från Veddesta. Dvs både leveranser till 
utlämningsställen och hemleveranser. Det är alltså en helt annan typ av försäljningskoncept än 
traditionell butikshandel. Varken det nuvarande eller det planerade konceptet fanns i realiteten 
när nuvarande lagstiftning om planbestämmelser kom till. M.a.o. anser vi att denna typ av 
lagerförsäljning väl ryms i nuvarande planbestämmelser och inte alls kan anses vara handel i 
s .k. stormarknadsmodell. 
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Avslutningsvis vill vi nämna att verksamheterna nu har funnit i drygt 10 år på platsen och att 
de i praktiken kunnat fortgå utan några trafik.problem (vilket är tämligen vanligt vad gäller 
traditionell handelsverksamhet t ex på extemhandelsområden). Även detta talar - enligt vår 
uppfattning - för att verksamheterna mycket väl kan rymmas inom gällande 
planbestämmelser. 

IJA Fastighet AB 
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AB I SAGAX 

Stockholm 2019-05-08 

AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FASTIGHETEN VEDDESTA 2:20 

AB Sagax äger genom sitt bolag IJA Fastighets AB rubricerad fastighet. Vi har sökt 
permanent bygglov för pågående verksamhet för våra hyresgäster Swedol och NetOnNet. 

I dialogen med kommunen har vi även erfarit att ett betydande utvecklingsarbete är i gång vad 
gäller hela Veddestaområdet bl a som en konsekvens av det ingångna avtalet om 
förlängningen av tunnelbanesträckningen från Akalla till Barkarby. Vi har tagit del av skisser 
inom ramen för kommunens pågående arbete med att ta fram en 
strukturplan/exploateringsutredning för hela Veddestaområdet. Trafiklösningar är en viktig 
förutsättning för nämnda planering. 

Vi vill genom denna avsiktsförklaring tydliggöra dels att vi är medvetna om nämnda 
pågående arbete, dels att vi inte har för avsikt att utveckla fastigheten Veddesta 2 :20 på ett 
sådant sätt så att det skulle strida mot att möjliggöra framtida trafiklösningar på ett för 
kommunen hållbart sätt. 

~JA Fastighet AB ~ 
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" JÄRFÄLLA KOMMUN 

De larmad8 ~ datategi&treraa enigt ~ISSlen (PuL) § 10. 
Dataregilfm anvlnda mr admlnlstretlori av fastl~r. FCr lrlonnatlon om 
rBlt8!se I reglstnlt vander man alg till adl89S9fl IIQ&t nad pj blankstlen. 

Fastighet och sökande 

Faktureringsadress (om annan än ovan)  

Byggherre, för- och efternamn (om annan än ovan) 

Telefon dagtid (även riktnummer) 

E-postadress 

Fastighetsägare, tomtntttsinnehevare (om annan an sökande) 

Ansökan avser 

D Bygglov D Marklov 

Tidsbegränsat lov till och med: 

D Förhandsbesked D 
Atgärd(er) som ansökan avser 

D He~ ny byggnad D Tillbyggnad 

D Ändrad användning D Skylt 

0 Ändring av marknivån D Upplag 

Ansökan om lo 

Ankomststämpel 

JÄRFÄLLA KOMMU ~> 

Dnr 

Miljö- och bygglovsnjmnden 
Bygglovenheten 

2019 -05- 0 9 

Handläggare 

Fastighetens adrjSs _,, _ ~ 
~/J~Vl< ~ I ~ 

Telefon kvällstid (även riktnummer) 

D Rivningslov 

Förlängning av tidsbegränsat lov 
till och med: 

D 

D Utvändig ändring 

D Plank 

D Parl<:eringsplats 

Person-/Organisationsnummer 

S'S-68 o/ ---s?S-h 

Organlsationsnummer 

D Strandskyddsdispens 

Annat, specificera 

D 

D Rfvning 

D Mur 

Annat, s~ cera 
tszj /-~/½a/lc?-#1./ /o V / Jr vu-~a 1v1 Cc@_-je_r-

I 
Typ av byggnad som åtgärden avser 

D Enbostadsh us D Tvåbostadshus D Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Annat 

D Flerbostadshus 0 Affärshus/kontorshus 18( Industribyggnad D 
Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad) 

Fastighetsarea (tomtyta) 

Järfälla kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Byggloven heten 
177 80 JÅRFÅLLA 

Nytillkommen bruttoarea (våningsyta} 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5, 6 tr. Jakobsberg 
Telefon/Telefax 
08-580 285 00 vx/08-580 352 05 

E-postadress 
bygglov@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 



Utvändiga materJal och färger (ska alltid anges vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) 

Fasadbeklädnad 
D Trtl 

D Plåt 
Takbeläggning 

D Tegel 

D PIAt 

Bifogade handlingar 

D Nybyggnadskarta 

D Planrttnfng 

0 FCrslag till kontrollplan 

Övriga upplysningar 

Tid unkt för åbö ·ande p p fJ 

!Datum 

Kontrollansvarig 
För- och efternamn 

Utdelningsadresg (gata, box etc.) 

Telefon dagtid (aven riktnummer) 

Certifieringsorgan 

Ort och datum 

Kontrollansverig, namnteckning 

Järfälla kommun 
Bygg-- och miljöWrvaHningen 
Bygglovenhetan 
1 n 80 JARFÅLLA 

D Tegel D Puts D Betong 
Annat Farg (NCS-nr) 

D D 

D Betongpannor D Papp D Skiffer 
Annat Farg (NCS-nr) 

D D 

0 Förenklad nybyggnadakarta D Utdrag ur baskarta D Markplaneringsritnlng 

D Fasadritning D Sektlonsrttnlng 0 Konstruktionshandling 

Annan bllaga 

0 Förslag kontrollplan rivning 0 Teknisk beskrivning D 

-----
JÄRFÄLLA KOMMUN 
Miljö- och bygglovsnämnden 

Bygglovenheten 

2019 -05- 0 9 
J L:7 //?f 

Dnr I-; I J 'G/ 

Handläggare 

I Person-lOrganrsationsnummer 

I Postadress 

E-postadress 

I Certifieringen galler till och med Behörighetsnivä I Bifogar certifkat 
D Ja O Nej 

I Namnförtydligande 

Nam~dligande 

Bes6kSaål'8S9 
Riddarplatsen 5, 6 tr. Jakobsberg 
Telefon/Telefax 

E..poet.ad1"89S 
bygglov@Jarfalla.se 
W&bbplatB 
www.jarfalla.se 08-580 285 00 vx/08-560 352 05 
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Reservation r.r•. 
i ärende Permanent lov för ändrad användning av Industribyggnad från lager till hr ndel (Sw~dol 

och NetOnNet), VEDDESTA 2:20 (Kontovägen 1) Dnr Mbn BYGG 2016-00 185 
~ -n3- 2 2 

Yrkande: ~ ,, 1 

i första hand att ärendet återremitteras för ytterligare beredning med kommunled inro-c:h -
i iM cT, iJ ' 

9,-tS-6 
fastighetsägare för klarläggande av förutsättningarna för fastighetens framtida anv ndning -

i andra hand, om återremissyrkandet awisas, att bygglov beviljas. 

De verksamheter för vilka bygglov nu söks har under lång tid funnits på fastigheten med tillfälligt 

bygglov. Ansökan avser permanent bygglov. I tjänsteutlåtandet redovisas förtjänstfullt de juridiska 

förutsättningarna inför nämndens beslut. 

I lagens förarbeten (prop 2013/14:126) anförs bl a följande. "Enligt regeringen bör det vidare vara 

möjllgt att i vissa fall medge lov efter genomförandetiden för en åtgärd som innebär en sådan annan 

användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 

bestämts i detaljplanen". "Att verksamheten ska utgöra ett komplement tlll en användning som har 

bestämts i planen innebär att en kompletterande användningen Inte bör tillåtas om den är 

dominerande i förhållande till den användning som anges I planen". "Minst hälften av byggnaden bör 

således användas för det ändamål som har bestämts i planen". 

Även om de exempel som anförs i proposltionstexten helt tar sikte på planer för bostadsändamål 

tolkar vi lagtexten som tillämplig också på planer för industriändamål innebärande att "lämpligt 

komplement" är fullt möjligt att tillföra aktuell fastighet. 

Till den juridiska bedömningen skall läggas det ostridiga faktum att i begreppet industri ryms också 

lagerverksamhet. I vad mån en verksamhet som den NetOnNet bedriver huvudsakligen skall 

betraktas som lagerhållning eller som konventionell detalj handel är ett närmast filosofiskt spörsmål 

som kan avhandlas länge. Lagerhållningsmomentet är i vart fall omfattande och kanske 

dominerande. VI kan konstatera att den näthandel som förutsätter omfattande konventionell 

lagerverksamhet (som ryms inom mark för industriändamål) existerade inte I sinnevärlden när planen 

antogs. Begreppet lagerhållning förändras uppenbarligen över tid på ett sätt som Inte går att förutse. 

Någon sorts vägledning för att bedöma hur sådana samhällsförändringar skall inrymmas i gamla 

planbestämmelser är svårt att finna. 

Vid en sammantagen bedömning av de aktuella företagens verksamhet, de juridiska 

förutsättningarna och hur lagerverksam het kan rymmas inom ett område för industriändamål finner 

vi skäl att utgå från vad som anförs I propositionen. 

"De avvikelser som nu diskuteras måste bedömas i förhållande till detaljplanens utformning i övrigt". 

"Ett väsentligt kriterium för att en awikelse ska kunna godtas bör således vara att awikelsen Inte 

begränsar någon annans rättigheter eller pågående verksamhet i omgivningen". "Stor vikt måste 

fästas vid den kompletterande åtgärdens omgivningspåverkan". "Även mängden besökare till 
verksamheten behöver beaktas". 11 Även olika miljöaspekter behöver beaktas tex att komplementet 

--· 



är lämpligt I förhållande till förutsättningarna att tillgodose behovet av avfallshantering, vatten och 

avlopp". 

Sammantaget finner vi vid en helhetsbedömning att de aspekter som i lagens förarbeten befunnits 

väsentllga Inte hindrar att bygglov ges. Till detta kan läggas att gällande anvisningar utpekar 

bllförsäljning som en handelsverksamhet som inryms I begreppen industri- och lagerverksamhet. 

Återremissyrkandet 
Vad gäller yrkandet om återremiss föranleds detta av vår bedömning att kommunen i en framtid kan 

komma att behöva mark Inom eller f anslutning till aktuell fastighet för att förbättra trafikflödet i 

anslutningen mellan Växthusvägen och Järfällavägen. Vidare har kommunen ett gemensamt intresse 

med fastighetsägaren Sagax att genomföra den omflyttning av verksamheter som ska möjliggöra den 

busstation Järfälla kommun, Stockholms läns landsting och Sagax slutit avtal om. Föreliggande 

bygglovansökan är enligt sökanden en del av detta projekt. 

Vi anser att överläggningar mellan kommunen och fastighetsägaren om ovanstående borde ägt rum 

innan beslut fattats I detta ärende. 

Järfälla en 31 maj 2016 

Lars Bergstig 

Liberalerna 

Björn Lindforss 

Moderata Samlingspartiet 

.'.1 
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Stockholm 2019-03-19 

Förnyad ansökan om ändring av tillfälliga till permanenta bygglov Veddesta 2:20 

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun avslog vår ansökan om "permanent bygglov 
för ändrad användning av del av byggnad från industri- till handelsändamål" i maj 2016. Vi 
vill att nämnden åter prövar frågan dock inte med utgångspunkten "ändrad användning" utan 
med utgångspunkten att nuvarande användning kan inrymmas i begreppet "industriändamål". 
Nämndens ställningstagande är viktigt för oss eftersom vi nu är inne i ett avgörande skede 
kring vilka investeringar vi nödgas göra beroende på om planerade omdisponering av 
lokalerna ska göras eller om vi ska planera för att inrymma andra hyresgäster i våra lokaler. 
Den planerade omdisponeringen är en konsekvens av att vi behöver inrymma den verksamhet 
vår hyresgäst (Riddermarks bil) idag har på fastigheten Veddesta 1: 13 vilken inom ca 1 år 
behöver avvecklas med anledning av bygget av V eddestabron, anläggande av bussterminal 
mm. 

Bakgrunden till vår ansökan är således att vi anser att såväl Swedols som NetOnNets 
verksamhet ryms inom begreppet industriändamål. Swedols verksamhet vänder sig till ca 95 
% av omsättningen till företag/juridiska personer och endast till ca 5 % mot allmänheten. Om 
kommunen ställer som villkor att allmänheten inte ska få handla hos Swedol för att 
möjliggöra bygglovet så är vi beredda att aktualisera frågan med Swedol. 

Vad gäller N etOnN et så kan konstateras att verksamheten med råge uppfyller det krav som 
följer av lagstiftningen ("Minst hälften av byggnaden bör således användas för det ändamål 
som har bestämts i planen"; i detta fall således "lagring och annan hantering av varor ( e
handel)" ( och inte vanlig handel). 

I övrigt vill vi gärna åberopa den argumentation som två av ledamöterna utvecklade i sin 
gemensamma reservation till Miljö- och bygglovsnämndens beslut i maj 2016. Reservationen 
biläggs. 

Vi har vidare noterat att hela Veddestaområdet är föremål för en ny 
stmkturplan/exploateringsutredning. I nämnda utredning prövas bl a om och i så fall hur stor 
del av området som på sikt kan användas för att utveckla bostäder. I det arbetet ingår även att 
se över vilka trafiklösningar som kan behöva genomföras. Vi har tagit del av ett utkast till 
nämnda plan och är införstådda med att våra planer för användning av fastigheten Veddesta 
2:20 inte medför investeringar av den omfattning som skulle omöjliggöra en anpassning till 
nya och nödvändiga/bättre trafiklösningar. Om kommunen önskar så är vi beredda att ingå en 
avsiktsförklaring kring detta. 

Vidare vill vi nämna att AB Sagax - utöver nämnda två fastigheter i Veddesta - äger 
ytterligare två fastigheter i Veddesta (Veddesta 1 :27 (Initial, MTO-bilar) och Veddesta 2:42 
(Centro Kakel och Klinker)) samt en fastighet i Jakobsberg (Jakobsberg 22:14 (PEAB)) och 
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att vi kontinuerligt är beredda och intresserade av att utveckla våra fastigheter i linje med 
kommunens ambitioner. 

Sammanfattningsvis söker vi således nämndens bifall/accept till att anse att nämnda 
verksamheter på Veddesta 2:20 är planenliga och därmed kan medges permanent bygglov. 

Om nämnda begäran inte kan beviljas så tvingas vi konstatera att vi behöver avveckla Swedol 
och NetOnNet från fastigheten Veddesta 2:20 om drygt 1 år och därmed söka andra 
hyresgäster inom ramen för kommunens tolkning av planbestämmelserna; dvs industriell 
verksamhet. 

IJA Fastighet AB 

 

Bilaga: Reservation 2016-05-31 
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